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MASKVA SUSTIPRINO ŽYDU PERSEKIOJIMĄ
V

SVEIKINIMAI, LINKĖJIMAI VLIKUI
KlevelandeLapkričio 25-26 d. 

gavo daug sveikinimų raštu, 
sveikinimų.

A. Grišonas, Lietuvos Atsto
vas Urugvajuj, rašo: “Giliai 
reikšmingi šių metų įvykiai Lie
tuvoje ir grėsminga pasaulinės 
politikos perspektyva reikalauja 
iš visų lietuvių, ypač iš laisvi
nimo veiksnių, nepaprastai ryž
tingos ir vieningos veiklos pa
vergtos Tėvynės labui”.

Prof. Jurgis Baltrušaitis, Lie
tuvos Atstovas Prancūzijoj, ra
šo: “Vliko akcija dabar turi bū
ti išplėsta ir sustiprinta ne tik 
tarptautiniame fronte. Mūsų vi
daus frontas yra taip pat ata
kuojamas visokiais ginklais. Ti
kiuosi, kad Vlikas ir toliau lai
kys savo tvirtą liniją ir pilnai 
įgyvendins jam pavestą sunkią 
ir kilnią tautinę misiją”.

Anicetas Simutis, Lietuvos

įvykusi Vliko Seimo sesija
čia pateikiame ištraukas iš kai kurių

1$ VISO PASAULIO

Generalinis Konsulas New Yor
ke : “Nauudodamasis proga, svei
kinu Seimą bei jo dalyvius ir 
linkiu, kad šiuo ypatingai mūsų 
tautai sunkiu metu Jūsų darbai 
ir pastangos priartintų Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą”.

Juzė Daužvardienė, Lietuvos 
Gen. Konsule Čikagoje: “Lin
kiu Seimo dalyviams geriausios 
sėkmės visuose Seimo svarsty
muose ir nutarimuose siekiant 
pavergtai Lietuvai laisvę atgau
ti”.

Lietusių Krikščionių Demo
kratų S-gos Europos Tarybos 
pirm. A. Venskus: “Paskutinio 
meto įvykiai Lietuvoje ir mūsų 
herojų auka, reikalaujant kraš
tui išlaisvinimo iš pavergėjų, te
gul būna Vlikui didžiuoju ir ne
palaužiamu paskatinimu Lietu
vos laisvės kovoje”.

Kęstutis Miklas. Batuno pirm.: 
“Savo ir visos Batuno vadovy
bės vardu, linkiu, kad ir toliau 
Jūs vestumėte tą kovą su dar 
didesniu ryžtu, nes Lietuva tik
rai laukia mūsų visų pagalbos 
savo laisvei ir nepriklausomybei 
atgauti".

Romualdas Bublys, Jaunimo 
Žygio už Tikėjimo Laisvę Komi
teto pirm.: “Mes džiaugiamės, 
kad Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui netrūksta 
idealistų šiam didžiam ir reikš
mingam tautos darbui. Mes jau
čiame šventą pareigą būti tos 
kovos talkininkais ir Jūsų dar
bus remti visom išgalėm kol 
visų mūsų tikslas bus atsiek
tas ir Lietuva vėl išvys laisvės 
saulę”.

Marija Rudienė. Balfo Centro 
Valdybos pirm.: “Kai dabar vis 
garsiau pradedame kalbėti apie 
pasaulinę taikos konferenciją, 

Vliko darbų svarbumas ir didelė 
atsakomybė prieš tautą iškyla 
visu klausimo rimtumu, šitoje 
įvykių eigoje mes vis turime 
spiestis apie vieną už mus vi
sus kalbantį, tautos išlaisvinimo 
komitetą, kuris turi teisę kal
bėti visų mūsų vardu. Ir čia 
joks susiskaldymas negali būti 
pateisinamas, nes tuo tik būtų 
pakenkta tautos nepriklausomy
bei atgauti”.

Vyskupas Vincentas Brizgys: 
“Sveikinu visus Vliko Seimo da
lyvius. reikšdamas nuoširdžią 
pagarbą už jūsų ištikimybe ir 
ištverme veikiant mūsų tautos 
laisvės reikalui. Laisvės ir vergi
jos yra patyrusios ir kitos tau
tos. ne tik mūsų tauta. Kaip il
gai vergija kur truko, ji visur 
baigėsi laisvės laimėjimu. Būki
me verti mūsų ištvermingos tau
tos ir nepavarkime besidarbuo-

SANTIAGO. — Vienas iš še
šiolikos urugvajiečių, išgelbėtų 
iš Andų kalnų po 69 dienų šal
čio ir bado, pareiškė spaudos 
konferencijoje, kad jie tikrai 
valgė žuvusių draugų kūnus ir 
žiūrėjo į tai kaip į krikščioniš- 

,’ką veiksmą. Kaip Kristus ati
davė savo kūną ir kraują žmo
nijai išganyti, taip žuvę draugai 
išgelbėjo gyvuosius, pareiškė 
Jose Louis Inciarte, 24 metų stu
dentas.

BUENOS AIRES. — Argen
tinoje ITT bendrovė sumokėjo 
banditams “virš 500,000 dol.” už 
jų pagrobtą vieno bendrovės

Japonijos sosto įpėdinis princas Akihito, kairėje, Naujus Metus praleido su savo šeima. Iš kai
rės: princas Aya, 7 m., princas Hiro, 12 m, ir princesė Nori 3 m. Dešinėje sosto įpėdinio 

žmona, princesė Michiko

skyriaus prezidentą Vincente WASHINGT0NAS. — Baltie- 
Russo. Argentinos spauda pra- ji Rūmai paskelbė, kad JAV am- 
neša, kad banditai buvo iš Mon- basadorius Londone Walter An-
teneros grupės, kuri yra pero- nenberg toliau liks tose parei-
nistų rėmėja. Russo buvo pa- gose. Nors jis buvo padavęs pa
leistas gyvas ir sveikas.

BELGRADAS. — Jugoslavi
joje už karo meto nusikaltimus 
teistas Amerikos pilietis Bob Pe
trich gavo 13 metų kalėjimo. Pe- 
trich ilgą laiką gyveno Wauke- 
gane, III. Išėjęs į pensiją jis grį
žo į savo tėvynę — Jugoslaviją, 
kurios archyvuose buvo jo pra
eities darbai — kolaboravimas 
su priešu.

HOUSTONAS. — Garsioji

i reiškimą pasitraukti, preziden-
tas jį toliau paliko pareigose ir 
jam naujo senato patvirtinimo

I nereikės.
I BELGRADAS. Prezidento 
Nixono duktė Patricia ir jos vy-

I ras Edward Cox labai stipriai 
j saugomi Jugoslavijoje, kur vyks- 
ita demonstracijos, prieš Ameri
ką. Naujuosius Metus jauna po- 

:ra sutiko Maskvoje.
į CLEVELANDAS. — žinomas 
. “raudonas” biznierius Cyrus

Amerikos komunistė Angelą Da- Į Eaton švęsdamas savo 89 metų
vis buvo pasirengusi skristi į 
Meksiką atostogų, tačiau Meksi
kos valdžia pranešė lėktuvų ben
drovei, kad ji nepageidaujama 
Meksikoje ir ji nebuvo įleista į 
lėktuvą.

KAIRAS. — Keturi palestinie
čiai. kurie Tailandijoj buvo oku
pavę Izraelio ambasadą ir vėliau 
įkaitus paleido, Egipte buvo iš
vežti į nežinomą vietą. Egipto 
pareigūnai paaiškino, kad parti
zanai atsisakė savo planų, nes 
buvo įtikinti, kad draugiški ry
šiai su Pietryčių Azijos šalimis 
yra svarbesni už kelis įkaitus.

ČIKAGA. Nuo Naujųjų Me
tų pasitraukė iš pareigų Chica
go Tribune vykdomasis redakto-

sukaktį, pasmerkė Hanojaus 
bombardavimus ir ragino biz
nierius, bankininkus pasisakyti 

. prieš Vietnamo karą.
BELFASTAS. — Penktadienį 

britų kareiviai šiaurinėje Airi
joje nušovė ginkluotą civilį ir 
išaiškino du slaptus ginklų san
dėlius. Airijos respublikoje bu- 

i vo suimtas Rory O’Brady. slap- 
į tos airių armijos radikalų gru- 
. pės vadas.
! WELLINGTONAS. — Naujo- 
jji Zelandija išėmė iš aktyvios 
(tarnybos paskutinį Vampire 
bombonešį, kuriu eskadrilės su
darė pagrindą Zelandijos aviaci
jai nuo 1951 m. Dabar karinė 
aviacija apginkluota Canberra 
bombonešiais ir Skyhawk nai-

rius Harold Hutschings ir poli-į kintuvais.
tinių žinių redaktorius George LONDONAS. — Rašytojas ir 
Tagge* Pastarasis išvyksta gy-■ kompozitorius, čekos’ovakų kil- 
venti j Arizoną. Meras Daley, mės. Bernard Grun, mirė Lon-
komentuodamas Tagge’s išvyki- done po širdies smūgio, sulaukės
mą, pareiškė, kad jis vyksta gy
venti arčiau senatoriaus Gold- 
waterio. Tagge buvo žinomas sa
vo konservatyviais, dešiniojo 
sparno rašiniais.

j 71 m Jis parašė muziką 60-čiai 
.filmų ir 30 scenos muzikinių vei
kalų.

SAN FRANCISCO. Reuben 
Greenspan. 67 metų atsiskyrė
lis ir keistuolis, buvo pranaša
vęs, kad sausio 4 d. San Fran
cisco mieste bus didelis žemės 
drebėjimas, šeštadienį jis at- 
atšaukė savo pranašystę, nes 
ženklai rodą, kad jis padaręs 
klaidą. Jis nežinąs, kada bus 
kitas drebėjimas. Miesto meras 
Alioto, netikėdamas Greenspa- 
no pranašystėms, buvo pakvie
tęs Greenspaną į svečius tą die
ną. kada turėjo įvykti drebėji
mas. Greenspanas pranešė, kad 
jis pasitrauks iš pranašo parei
gų ir apsigyvens dykumoje, kur 
jis rašys eilėraščius.

darni jos laisvei. Linkiu Jūsų 
Seimo darbams gražiausios sėk
mės. jums visiems ir jūsų veik
lai Dievo palaimos””. (E)

ORO PUOLIMAI VĖL SUSTABDYTI
SAIGONAS. Prezidentas Nixonas įsakė sustabdyti. Nau

jųjų Metų proga, aviacijos puolimus šiaurės Vietname. Nebuvo 
žinoma, kiek ilgai tos paliaubos tęsis. Pietų Vietnamo vyriausy
bės paskelbtos paliaubos ir Viet Congo paliaubos buvo tik 24 vai 
Dar penktadienį šiaurės Vietnamo diplomatas Minh V y pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad Hanojaus vyriausybė pasiūlė atnau
jinti viešus pasitarimus, kurie vykdavo ketvirtadieniais Paryžiuje. 
Sąlyga — visi šiaurės Vietnamo bombardavimai turi būti sustab
dyti.

AMNESTY INTERNATIONAL SKELBIA 
APIE SPAUDIMĄ REŽIMO PRIEŠAMS v

LONDONAS. — Penktadienį Amnesty International Londone 
paskelbė, kad Sovietų Sąjungoj buvo pradėta sustiprinta akcija 
prieš režimo priešininkus, vadinamus, disidentus. Pagausėjo po- 
gonines. išvalymai iš darbų. Organizacija remiasi paskutinio nu
merio "Dabartinių Įvykių Kronikos’’, pogrindžio leidiniu. Amnes- 
merio "Dabartinių Įvykių Kronikos”, pogrindžio leidinio. Amnes
ty International kreipėsi į Brežnevą, prašydama jį išleisti iš ka
lėjimu pelitinius kalinius Sovietų Sąjungos 50 metu sukakties 
proga.

Sadat vėl kalba 
apie karo veiksmus

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Anwar el Sadat savo kabioje 
parlamente vėl sugrįžo prie kie
tos linijos karo atžvilgiu. Jis 
ragino vyriausybę rengtis gali
mam karui prieš Izraelį. Atėjęs 
laikas pasakyti pačiam Egiptui 
ir kitiems, kad jokios kliūtys ne
stovės Egipto kelyje, jokios jė
gos neišgąsdins ir joks priešas 
neterorizuos egiptiečių.

Maskvoje septyni žydai su
šaukė privačiame bute spaudos 
konferenciją, kurioje jie irgi pa
tvirtino Amnesty International 
skelbiamas žinias apie disiden
tų persekiojimo sustiprinimą. 
Kremlius pasinaudojąs tuo, kad 
pasaulio opinija užimta metinių 

I švenčių atostogomis.
j Spaudai žydai pareiškė, kad 
(spalio mėn. pasirodę žydu emi- 
.ciantų ivieidinėjimai nuo mo
kesčių už švietimą buvo laikinas 
reiškinys, skirtas Amerikos rin
kimų laikotarpiui. Savaitę prieš 
Kalėdas Maskvoje. Leningrade, 
Rygoje. Kijeve, Charkove ir No-

Prezidentas Sadatas pasmer-1 vosibirske buvo su’niti 63 /.vo

William P. Clements

Paskirt** gynybos departamento pa- 
cekretorium William Clement* susi
laukė nemalonumu Jis skundžiamas 
teisme kelip Argentinos žibalo bend
rovių už seniai įvykusius kontrakto 

sulaužymus.

Baltų studijų 
konferencija *

Antroji “Baltų Studijų Kon
ferencija” įvyks Hasselby pily
je prie Stockholmo, 1973 m. bir
želio 9-11 d. Ją rengia Baltų 
Mokslinis Institutas Skandina
vijoje drauge su Baltų Studijų 
JAV-se Puoselėjimo Sąjunga 
(A. A. B. S.). Konferencija apims 
visas baltistikos šakas: istoriją, 
visuomeninius ir politinius 
mokslus, kalbotyrą ir literatū
rą. Piniginės paramos konferen
cijai suteikė švedų Auklėjimo 
Ministerija. Platesnės informa
cijos galima gauti iš Baltic Ins
titute. Rol 16042, S-103 21 Stot k- 
holni 16. Sweden. (E)

Siūlo įvesti 
gimdymu kontrole 

WASHINGTON AS. Ame
rikos Mokslo Pažangos sąjungos 
suvažiavime Yale universiteto 
prof. Edward Hsia pasakė savo 
pranešime, kad visuomenei rei
kėtų turėti galią nutarti ar leis
ti gimti tokiems vaikams, kurie 
turi galimumu gimti nesveiki, 
sažaloti. su įvairiais defektais. 
Iš 100 kūd’kiu šiuo metu g:m<- 
tančių penki yra luoši ar atsi
likę protu.

Mokslininkas patarė pagalvo
ti ar nereikėtu įve-ti nėščių mo
terų patikrinimą, kuris nustaty
tu ar gemalas turi sužalojimus. 
Tuo atveju tektų įvesti ir pri
verstinius abortus Galima bu
tu įvesti ir gimdymu kontrolės 
priverstini naudoj ma tokioms 
šeimoms, kurios p mdo nenor
malius vaikus

Washingtone stebėtojai gal
voja, kad prezidentas Nixonas 
tikrai užbaigs sustiprintus oro 
puolimus prieš naujo Kongreso 
sesiją, kuri įvyksta rytoj. Bom
bardavimų tęsimas sukeltų nuo 
pat sesijos pradžios slogią at
mosferą tarp kongreso ir prezi
dento, nes daug abiejų partijų 
atstovų griežtai pasisakė prieš 
Hanojaus bombardavimą. Ma
noma. kad prezidentas norės 
prieš savo inauguravimą antram 
terminui, vėl būti pradėjęs slap-

Į tas derybas su Hanojumi.
Ar Hanojus pasidarys švelnes

nis po bombardavimų, sunku pa
sakyti. Slaptos žinios iš žvalgy- 

į bos įstaigų Saigone praneša apie 
komunistų kariuomenės judėji
mą j Rietu Vietnamo, žvalgy
bos lėktuvai pastebėjo apie 50 
tanku ir šarvuotu automobilių 
Ho Chi Minho kelių sistemoje. 
Pentagono kalbėtojas Friedheim 
tvirtina, kad Amerikos bombo
nešiai tyčia civilinių taikinių ne
puola. tačiau didelius miestų su
žalojimus gali padaryti numu
šami su visomis bomb mis lėk-^ 

i tuvai arba į žeme sugrįžtančios 
nesusprotrusios raketos bei prieš
lėktuvinės artilerijos sviediniai.

Prieš Naujus Metus pareiški
mai prieš Hanojaus bombardavi
mu girdėjosi visame pasaulyje, 
šeši V. Vokietijos parlamento 
nariai, visi socialdemokratai, pa
siuntė prezidentui Nixonui tele
gramą, protestuodami prieš oro 
puolimus. Jugoslavijos preziden
tas Tito pavadino bombardavi
mus nusikalt’rmi rrioš žmon’ia. 
Indijos kongreso partijos rezo
liucija pareiškė, kad bombarda
vimas yra “didžiausia tragedi
ja žmonijos istorijoje, svetimos 
valstybės noras primesti savo 

; valią drąsiems mažos šalies gy- 
Į ventojams”.

kė Amerika, kuri pavertusi Iz- i 
raelį karo sandėliu. Egiptas to- i 
liau laikysis savo draugystės su 
Sovietų Sąjunga, nors egiptie- į 
čiai turi suprasti aplinkybes ir 1 
sovietų paramos ribas, pareiškė Į 
Sadatas.

“Nėra kito kelio, kaip tik jė- į 
ga atsiimti savo žemes”, pareiš- j 
kė Egipto prezidentas.

Tautinė sąmonė 
C 

ir geografija
JAV slavistų organo. “Slavic 

Review", 1972 m. rugsėjo nume
ryje talpinamas dr. V. S. Var- 
džio straipsnis "Geografija ir 
tautybės TSRS-je". Jame dr. 
Vardys komentuoja Kalifornijos 
universiteto profesoriaus David 
Hooson’o straipsnį apie “sritinę" 
ekonominę raidą Sovietijoje ir 
nurodo, kad pastarasis perda g 
dėmesio skiria geografijai ir ne
pakankamai iškelia tautinės są
monės svarbą, ypač Pabaltijo 
kraštuose. Tame pačiame nu
meryje latviu kilmės profeso
rius Andrew Ezergailis (Ithaca 
College) recenzuoja Leono Sa
baliūno knygą “Lithuania in 
Crisis: Nationalism to Commu
nism. 1939—1910". (E)

SANTIAGO. — Parlamentui 
spaudžiant, Čilės prezidentas Al
lende atleido iš pareigų finansų 
minister) Orlando Millas, tačiau

nės. daugiausia žydai. Tarp jų 
buvo 11 moterų, kurios buvo pa
žadintos iš miego 5 vai. ryto smū
gių į jų buto duris. Maskvoje 
52 žydai suimti ir nubausti 15 
dienų kalėjimo bausmėm už ban
dymą atnešti peticiją Aukščiau
sio Sovieto įstaigon.

Toliau žydai papasakojo, kad 
prof. Lerner, kurį išmetė iš dar
bo universitete po to. kai jis pa
reiškė norą išvažiuoti, gavo įs
pėjimą iš saugumo įstaigos tuoj 
susirasti darbą, nes kitaip jis 
baudžiamas už. parazitizmą. .Jam 
duotas ’aJ.n- - dv. r. ttės. 
Profesorius yra 60 melų r jam 
darbo niekas neduoda.

Baleto šokėjas Valery Panov 
irgi buvo įspėtas nesusitikinėti 
su užsienio korespondentais, nes 
jam gresia byla už priešsov lė
tinę agitaciją. Saugumas paro
de.-. Panovui jo laišku Jungti
nėms Tautoms nuorašus.

Keliolika žydų buvo prievarta 
išmesti iš traukinio, kai jie ban
dė vykti į Maskvą, kai ten vyko 
"0 metų sukakties minėjimas. 
Vertėjas Kiril Henkine buvo ga
vę-; vizą išvažiuoti. Jis atsisa
kė darbo, atsakė butą ir parda
vė daiktus. Prieš pat jo kelionę 
viza buvo atšaukta ir jis liko 
be buto, be darbo ir be šiltų dra
bužių. kuriuos jis pardavė vyk
damas į šiltą klimatą.

Lėktuvo nelaimė

Trimėnesinio tarptautimo | 
literatūros žurnalo. "Books Ab
road". 197? m rudens numeryje 
Deliia Vai Mikėnaitė recenzuoja 
K. Rarėno “Dvidešimt vieną Ve
ronika". o Rimvydas Šilbajoris 
rašo apie Juditos Vaičiūnaitės 
“Pakartojimus ir Tomo \ enclo- 
vos “Kalbos ženklą’ .

Didžiausias Amerikos kontak
tas dėl protestų įvyko su Švedi
ja Jos ambasadoriui, kuris tu
rėjo atvykti į Washingtoną sau
sio 2-5 d.. Washingtono buvo pa
sakyta neskubėti. Oro puolimus 
pasmerkė Italija, Olandija, Bel
gija :r Danija, visos Nato na-

i i-ės

tuoj paskyrė jį ekonomikos mi
nister! u.

Arnold R. Miller
Naujasis angliakasiu unijo< pirmi
ninkas Arnold Miller pats ilgei dir
bo kasyklose ir ten prarado sveika
ta. Jis turi "juoduosius plaučius" — 

tipine anghakasip l-ga.

MIAMI Keleivinis lėktuvas 
s i 167 asmenimis. artėdamas 
nrie Miami aerodromo, dėl neži
nomų priežasčių penktadienio 
naktį nukrito į Everglades. Žuvo 
96 žmonės, gyvas liko 71 asmuo. 
Juos išgelbėjo helikopteriai, nes 
privažiavimas prie lėktuvo buvo 
neįmanomas. Gyvį like, nors ki
ti ir sužeisti, vadovaujami sužt ;s- 
tos lėktuvo patarnautoios Pat 
Georgia, giedojo Kalinių gies
mes. kol atskrido liebkopteriai. 
Ir jie negalėjo nusileisti į dum
blinus raistynus. pilnus aligato
rių ir nuodingų gyvačių Sužeis
tieji buvo lynai' įtraukti i heli
kopterius ir nugabeni i ligoni
nes

Nelaime įvyko 1S myliu nuo 
Miami Pastern \irlmes lėktu
vas TriStar I 1<>11 su trim m<>- 

Į torai' dar nebuvo turėjęs ne- 
I laimiu Lėktuvus stato Izn'k- 
hee.l bendrove F."stern turi 10 
tokiu lėktuvu, po 5 mil. dol kiek
viena^



SĖKMINGAS MIDLAND TaUPYMO
BENDROVĖS ŠUOLIS

A. VILAINIS h pačią pm.įjų sumą ti< clck- 
Itroniniai prietaisai. Vienoje ir 
antroje įstaigoje yra kaip ir ju
kins mechanizuotos dėžutės1 
kelių sprindžių ilgio ir porosĮ

MPA*

tono laidų. lik
mygtuką, padėjus telefono ra-'(Nauj. 297, 298 
gelį ant tos dėžutes tam tikro XJJ. 18, 19 d. d.) 
griovelio. jau atsako signalas apsižiūrėjimų, i

r • , * i . ■ I 1 l l I.’ I I/.. I.. tol '

Naujai pastatytas ir jau veikiantis Midland Savings bendrovės skyrius 

(Tęsinys)

Netikint tokia galimybe ir
Midland taupymo ir skolinimo 
bcndiovės atveju. kai buvo 
statomos ir rengiamos ten pa
talpos. ir tame pačiame Brigh
ton ėmė sklisti gandai.

kelsianti i naujus pastatvtus 
gražius rūmus. Žinoma, visi 
šie gandai buvo be jokio pa
grindo Esminiai bendrovės 
struktūroje niekas nepasikoi- 
t . Liko tas pats vardas, ta pa
ti bendra vadovybe, ir apie 
jos išk< limą nedera ne galvoti. 
Visa naujovė yra tik ta. kadi 
M'dland taupymo ir skolinimo

Ant anas Vaišnys, Water- 
Conn.. tapo Naujienų 

Taip pat užsisakė 
ėikagiečiai — Rožė

— Ona Sudeikis, Naujina ben- Bukšnis, \ (ūbas, A. J. Grigas 
bendradarbe ir lėmėja, veikli 
šiaurės Chicagos lietuvių or
ganizacijose ir darbuose Imi

į siunčia savo auką paremti jus,tanai Radžiukynas Susitinki 
j jūsų reikaluose”. Jis yra Nau-jme buvo pagerbta įnirusi nare bury.
| jierjų skaitytojas nuo atvykimo Ona Valančius. skaitytoju.

Naujienas cj Ameriką 1949 m.
laibai alsi /a asati autorę 
itvtoius už tu. k id recen- 

l’i adąigę 
m. 1972

paspaudus zuojapt .Aštuntu
m

per mano ne
lik > nepainmė- 

sek indės greičiu iš kitos įstai-!ta. dėmesio vei 1 ■ Petronėlės 
gos Jis persiunčia įrašydamas Orintaites novel, 
į magnetofoninę juostelę au-Įsavo beletristiniu 
tenlišką fotografinį taupytojo 
parašą, kurį jis ten pasirašė, 
atidarydamas savo sąsk 
1 ad atlikus šiuos veiksmus, 
tikrinus dok u mi ntus. tas 
niuo jau gali atsiimti save

prisidėjusi prie - 
metraščio kokvL i

svoriu irgi
literatūros

i vertes.

geporto apylinkes, įvairių lie
tuviškų organizacijų bei klubų 
veikėja. Žiemos švenčių ir 
metų pabaigos proga suruošė’ su senais pažįstamais lapu 
Naujienų tarnautojams vaišes ga jį įteikė vajui 20 dol Imk. 
su skaniai pagamintais lietu-‘dama gero pasisekimo 
viškais valgiais ir tradiciniu;
vai^iilgumu patarnaujant. Vai- Kanad >s / ;>-tui’iai teigia 
šėse dalyvavo Naujienų ben- <»ai vertina Naum nas ir tampa 

naujais skaitytojais. šią sa-

ii Anna \\ alszonis.

\lt. ■ i Didibalytė, Mar
quette Parko parap. mokyklos 
mokine, lanm jol-mą vietų ir 
17.’» dol premiją B I sk. gru- 
(HJV u/ skatinantį taupyti pla- 
l .į., Premijas skvre Illinois

pa-

jis tuo metu ten yra, ir 
yra reikalas juos paimti.

Automobilių pastatymo aikš
te tokia didelė, kad galima jo 
je pastatyti net Ū0 automobilių. 
Nepamiršti šiuos rūmus statant 

visuomenes kultūros 
lame pačiame pa- 

didelė sale, kuri da-
reikalai, 
state v ra

Ten gyvenančių lietu- 
Taupytojų tar- 

nemažas 
taupymo Loan 
Patogus

d.no svarbų projektą ir atida
rė savo naujai pastatytuose 
rūmuose prie Southfield Shop- 

So. Harlem 
Ill. kitą 

tokiu pat

kad ji savo kampu re
Southfield Shoping 

ir atvykusiems į jj gy-

Bill!' Skaidi į/s

as- .1/ Budis u
in- Denzil Lee padai
jei , vykdė darbus puošdami sceną 

jam ir scenovaizd/i s Monterey
Džiazo muziko- festivaliui, 
kuris praėjo su cideliu pasise
kimu Galifornijus valstijoje. 
Jis yra mūsų Len konsuhs 
Juzės Daužvardii uės brolis.

projrktus ir

ping centro. 8929 
Ave.. Bridgeview, 
finansinę įstaigą 
pavadinimu. Midland Savings
and Loan association, kuri at
lieka tokia pat apimtimi visas 
taupvmo ir skolinimo bendro
vės operacijas. kaip ir čia, 
Brighton Parke.

ir nepainany
kime. I 
mentinis

s t i—

taip nebuvo.

naudotis vietoje esančios drau
gijos, klubai susirinkimams, 
posėdžiams, parengimams bei 
pobūv iams.

Imant nuotolį tarp vienos ir 
antros Midland Savings and 

association finansinės 
yra ne taip jau trum-įstaigos

pas kelio tarpas. Bus virš ke
turiasdešimt blokų į vakarus 
ir dar apie dvidešimt į pietus.

Kalbant apie tuos nuotolius 
į vakarus ir pietus lenka paste
bėti. kad nemažai lietuvių bū

V. Kaltūnas. East Chica- 
go, Ind.. vietoje kvitelių šven
čių proga atsiunti Naujienų 
vajui 20 dol. Ta proga jis rašo: 
“Esu sunkiai dirbuitis plieno 
fabriko darbininkas Įvertin
damas jūsų neallaidžių kovą 
prieš Lietuvos okupantą 
kruvinąjį rusiška komunizmą, 
visokius bend ra darbi a u tojus,
tiltų statytojus ir kitokius pa- 
raudonėjusiusžv irblius bei vi
sokio plauko šiaudadūšius.

dradarbis iš Detroito dr. Sau- 1 J ‘ 
liūs fcimvliūnas ir Naujienų rė-lvaitę Naujienas 
mojas Kostas Karoblis iš Brigh- • oronto lietuviai: 
ton Parko apy linkės, kurie pri- A Didas. |.... ; - 1
sidėjo prie vaišių savo dova
nomis. R. Didžgalvienė įteikė visi 
vajui 30 dol., | _______
jienoms gero pasisekimo, kad 
jos būtų tvirtos visų lietuvių ir 
Lietuvos gerovei.

Antanas Bukauskas, Det
roit, Mich., SLA jr kitų lietu
viškų organizacijų veikėjas, 
aktyvus bendrose pastangose 
darbu ir parama, atsiuntė Nau
jienų vajui 10 dol. Juozas Biliū
nas kartu su gerais linkėjimais 
atsiuntė 5 dol.

sic
A. Babelis.

A. Dilias, ponia 1. Kaliukevich 
ir V. Simonaitis. Vajaus proga

Į l iiupv mo b-v lų lĄg«-
Donatas Bamnauskas iš 

Marquette Parko apylinkės yra 
l.;i Šalie instituto garbes stu-

i skaitytojai yra prašomi 
linkėdama Nau-jI em,i Naujienas ir stengtis su

rasti bent po vieny naujų pre
numeratorių

K 'AFAG1Nj

N A U F ’ t b A S

y A SUSIVIENIJIMAS
I /X LIETUVIU

AMERIKOJE
SLA

SLA

— jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip sEFl'YMUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy- 
bes apdraudę ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško peino, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1.000.00 akcidentales apdraudos mokestis $2 00 
Į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės i kuopu 
SUSIVIENIJIMO darbus.

Agnes Maneikis, Mendon. 
Mich., atsiųsdama prenumera
tos mokestį rašo: “Esu m 
Naujienos man patinka ir 
trumpina ilgus vakarus, 
sidedu prie

Pri- 
vajaus su 5 dol.”.

SLA

SLA

gatvių |U-

liai to naujo. .Midland taupy
mo ir skolinimo bendrovės pa
stato. Tokie svečiai ir dabar 
yra kviečiami ir mielai laukia
mi ir net pavaišinami.

Nuo pačio sumanymo užuo-

mo užtruko apie du metu. Tas 
laika 
bei.

— Jonas 
land, Ohio, 
vajų su 5 dol. Visi skaitytojai 
yra prašomi remti Naujienas 
ir surasti bent po vieną naują 
skaitytoją. Visi lietuviai kvie
čiami tapti Naujienų skaityto
jais, 
sį ir

Krištolaitis, Cleve-

Jos nusipelnė visų dėme- 
paramų.

Ona Švirnuckienė patiks- 
kad Liet. Suvalkiečių d-I i na.

jos maršalka yra išrinktas An-

SLA

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie

jeigu parašysit:Gausite spausdintas informacijas,

LITHUANIAN ALLIANCE
307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001

OF AMERICA

Rūmai dviaukščiai, 
po jais įruošti specialūs 

rūsyje 
Kaip į 

rusi

rių promemų. rūpesčių, ne
paprastos įtampos ir visokiau
siu reikalų. Jis pareikalavo 
darbo ir kartais iki didelio nuo- 
v argio. 
liekami su 
pasišventimu, 
nesijaučia tais 
pačiu nuovargiu 
k ra tęs. J’aigi ir 
deli atsiekiami

Jeigu šiuo atveju priskirsi
me dar ir Oak Lawp. Hickorv 
Hills. Summit. Wiloyv Springs, 
Palos Hills ir kitas artimas 
vietoves, tai jose rastume gau
sų būrį gyvenančių tautiečių. 
Čia yra ir dirbančių mūsų pro
fesionalų. Oak Lawn dirba il
gy vena Lietuvių Fondo suma
nytojas ir organizatorius dr. 
Razina,
vių vis gausėja.
pe yra lietuvių 
skaičius, čia savo 
sąskaitas atidariusių.
iš visų tų minėtų vietovių susi
siekimas. Galima priskaityti 
prie gerųjų tos įstaigos pusių 
ir tai, 
iniasi į 
centrų,
ventojams patogu atlikti finan- 

jsinins reikalus šioje Midland 
i taupymo ir skolinimo bendro- 
ves įstaigoje.

Patys rūmai, specialiai sta
lyti šiai paskirčiai, kiekvie- 

inani daro malonų ir gerą įspū
dį. Man net vienas žemaitis 
dargi tvirtino, kad jie tokie 

įgražūs, kaip karališki palociai. 
į Paskui dar pastebėjo, kad jie. 
ir skirti visagalio dolerio rei
kalui.

j lingi,.
I požemio kambariai 

lai buvo ge- |()Į<uinentan1s laikyti, 
antrąjį aukštą. taip ir į 

Įgalima kilti ir nusileisti keltu, 
i vu. Kokie jie yra erdvūs, ga
ilimą spėti jau vien iš to. kad 
grindų plotas užima 
kvadratinių pėdų. Aišku, ir 

,jų visas įrengimas yra atliktas 
pagal paskutinius pasiektus 

j technikos laimėjimus ir madą. 
ĮVeikia čia elektroninė kom- 
. piūterių sistema. Nors veik 
kasdien šią antrąją įstaigą 
lanko pats prezidentas adv. F. 
Zogas arba jo dešinioji ranka.

i bendrovės sekretorius Alfon
sas Norkus, be tų. elektroni
nių smegenų ir turimų įrengi
mu dėka tas rv šv s galima pa- 
laikvti kiekvieną minutę ;; 
kunde

ir

rįs užtikrintus pagrindus, 
pats vielos parinkimas 
pilnai ir įtikinančiai 
kad ta projektą būvi 
Įgyvendinti be jokios 
Kur alidarv ta antroji 
taupymo ir skolinimo

.""i
Jau , 

mums • 
parodo. Į ( 
galima, į 
rizikos. • 

Midland

vės finansinė įstaiga, visų tri
jų myliu spinduliu nėra visai 
kitos taupy ino ir skolinimo ben
drove s. Kai kuria kryptimi tas 
nuotolis prasitęsia m-t iki pen
kių mvliu atstumo.

lie reikalai buvo at- 
tokiu atidumu ir 

Jis dar ir dabar 
rūpesčiais ir 
pilnai nusi- 

Amerikoje di- 
neapseina be

ryžto. kantrybės, pasišventi
mo ir ilgų darbo valandų.

Dar ir dabar daug kas atlie
kama taupytojų patogumui ir 
greitam aptarnavimui. Bai
giama įrengti sale vie 

reikalui. Yra 
saugi ų

ne

vio

gausiai susitelkusi pramo
ti daili. fabrikų. Įmonių.

darbimuku.

irgi gan 
ninku s

lirba labai daug
I a pramone vis 

dirbam i u j u sk airius 
ja Bangelis darbi-

F t ui uiti

niusif. lietuviu.

ir se- 
esan! reikalui.
elektroniniu prietaisų 

dėka galima atlikti daug ir su
dėtingu veiksniu. Jei atsirastu 
būtinas reikalas asmeniiYi. 
dėjusiam vienoje kurioje 
ištaigu savo indelį, gali jį 

Bet n įsiimti net po keliu valandų

SIU

jau

i šia dokumentaciją

PER ANNUM

PASSBOOK

ACCOUNTS

PEH ANNUM

ventojų 
net 7>00 
taupytojai galės pasidėti 
vertybes ir dokumentus, 
matoma įrengti netolimoje 
tyje ir automobilinio apt;
viino langelius, kur galo būti 
iškeisti čekiai, padėti indeliai 
ir atliekami kiti reikalai.

I )arbo 
naujai 
taupvmo

k ni

atei

valandos šiuo metu ir 
atidarytoje Midland 
ir skolinimo bendro- 

finansinėje įstaigoje yra

Filipinų sostinėje Maniloje 
dėjimui tvarkyti nusamdyta 10 mo
terų. Čia matoma Cynthia Penalosa 
išbara tvarkos nesilaikantį automo

bilistą.

pietų. Ketvirtadieniais ir penk
tadieniais šioje įstaigoje darbo 
valandos prasideda nuo 9 vai. Į 
ryto ir tęsiasi iki <8 vai. vakaro.1

ryto iki 1 vai. po piety.

ir antradieniais
nuo 9 vai. rvto iki L.’U) vai. po mis atrodi .

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

Vietos gyventojai su apylin
kėmis bei ten dirbančiais atida- 
rvni.i sutiko su dideliu entuzi
azmu ir parode bendrovei pasi-

ji atidarvta tiki jiiną. Kai kuriomis dieno- 
lyg per atlaidus, 

būta lankytojų, 
sios bendrovės va 
usio naujai savo 

atidaromai finansinei įstaigai, 
įsu nemažesniu rūpesčiu ir uolu- 
įmu buvo atliekami visi patar- 
įnavimai ii Brighton Parke ar; 
kitose ko'onijose esantiemsPER ANNUM

$5000 or moo

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

( UK AGO, ILLINOIS 60632
TEL: LA 3-8248

i VK EST OF CALIFORNIA AVE.)

The end of work, 
or the beginning 

of worry?

Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be

don’t, it can be a time of wojry 
and discontentment. A time whi 
you can look back and think of 
a million ways that you could

Well, there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

reguiar basis is by purchasing 
U.S. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where

with

all older Bonds.
Buy U.S. Savings
They’ll help make

(4% the first year). That extra 
& %* payable as a bonus at 
naatuhty, aj ” " **
issued since

patai navim ii: keičiant čekius, 
.ištašant pinigines perlaidas ar 
‘apsimokant elektros, dujų, te- 
fono sąskaitas. Atliekami irki- 

pa tarnavimai gv ve n to jams, 
kolų nuosa-

*3^

Now there’s a boaus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5J4 % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

k lek

k anėi.i milijonui .110.1

PER ANNUM

Bonu*

MEMBER

demcs\ s ir is laiipv to- 
Midland taupv mo ir 

skolinimo bendrovėje llii <bton

Teikė stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity,ETi

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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Liudas Dovydėnas

NUSIDAVIMAI
ŽURNALISTU

(Tęsinys)
Nustebino Jūratė Jasaitytė 

įžvalgia, aštroka mūsų dienraš
čių turinio, kalbos kritika. Cita
tos buvo daugiausia iš “Draugo”. 
Gera, turtinga kalba, gan gyvas, 
juntamas stilius. “Mes ateinam”, 
tariau sau. Štai, va tokie mes 
jaunieji esam. Nuostaba buvo 
maloni. Tai vispusiškai pasiruo
šusi žurnalistė. Ta pačia aki
mirka atsiminiau vieną ir kitą 
redakciją, spaustuvės įrengimus. 
Kur gi mes tave, mergele, dė- 
sim? Ar tu norėsi ten pakliūti? 
Dar kiek pasėdėk zubrindama 
terminus, lotynų formules... pa
sikabinsi ant sienos diplomą, se
kretorės vakare su vėtykle su
šluos dolerius. Žmonės pas tave 
ateis. Tavo klaidas pridengs ne
išvengiami gyvenimo žemėj reiš
kiniai, tu galėsi sukviesti savon 
rezidencijon žurnalistus, jie pirš
tus pasispiaudydami aprašys ko
kie kilimai, koks bufetas rūsyje 
ir būtinai pridurs “kad buvom- 
pavaišinti kavute ir pyragai
čiais”.

Greta Jasaitytės sėdėjęs paki
lo skaityti Selenis. Vyras ir sto
to ir pečių. Kiek nerangus, ne 
visai laisvai pakyla Selenis. Jis 
jau žinomas Detroite, žinomas 
taikliais rašiniais — korespon
dencijomis. Selenis tvirtai sto
vi rašto kelyje, dar vienas kitas 
timptelėjimas ir — spaudos įžy
mus darbininkas. Ir jūs jokiu 
būdu ne be jaunuoliai, šaunus 
penketukas Tabor Farmoje.

Atsimenu, skaitęs Janulevi- 
čiutės, Jonikaitės, Pakštaitės 
straipsnių. Atkakliai seku jau
nuolius — ateinančius, ir nega
liu nesidžiaugti. Ir štai dėl ko. 
Geriau ar blogiau rašo ar rašys, 
bet šio praktiškumu permirku
sio amžiaus raidoje reikia ge
ro, tvirti nusiteikimo stojant į 
mūsų rašto gretas. Juk mes ir 
jie matome, žinome kaip sunkus, 
gal ir nedėkingas mūsiškio žur
nalisto, rašytojo užsiėmimas. 
Tegu ir nesitikėsit atpildo, bet 
šios profesijos, jei norite — pa
šaukimas tai ne diplomo paka
binimas po baigiamųjų egzami
nų. čia, kiekviena eilute, žodžiu 
reikės laikyti egzaminą, nuola
tos sekti gyvenimą, gilintis į 
reiškinių idėjų vingius, susikir
timus, rezultatus. Jei norėsite 
būti tuo, kuo būtina būti — do
ru žurnalistu, rašytoju.

čia, daržinėje, po šituo storu 
balkiu jūs gal nenujausdami de
date ant savęs didelę, atsakingą 
naštą. Juk jūs žinote Daukan
to, Kudirkos, Tumo-Vaižganto, 
knygnešių kelius. Tai tik kelios

TARP BAJORU IR 
TABOR FARMOJE

pavardės 
vo caras, 
sekiojimai, kalėjimai. Mūsų tė- : 
vų žemėje dabar dar tamsesnė 
naktis; melo, rusinimo priespau- į 
dos naktis. Jie sudėjo viltis į 
mus ypač į raštą, čia mes lais
vi ir ne laisvi... Kaip tai supras
ti? Mes savanoriškai tarnaujam 
kitiems. Kaip tai suprasti? O 
reikės suprasti. Jūs ateinantieji 1 
jau pajėgūs tai suprasti. Jūs tu
rėsit daug pakeisti.

Reikia spaustuvės? pakeisti ; 
senas mašinas, didesnius langus Į 
redakcijose, naujus stalus, kė
des. šviesesnes elektros lempas. ! 
Tam reikės pinigų, darlio. Dar
bo jūs nebijot, jei čia, šin — raš
to, spaudos būrin atėjote. Mums 
visiems kažko trūksta, 
pats nerandu parankaus 
kimo. Aš tik žinau, kad 
kankamai turtingi, kad 
rime 
mums 
kiais.

Bet 
Taigi,
ateinat. Sveikinti žodžiu maža, 
reik visu balsu sušaukti, kad ši
tos stilingos daržinės stogas pa
kiltų. Po to ir tektų pasirašyti.

Prie moderatoriaus stalo

iš anų laikų. Ten bu- 
tamsa, žandarai, per

senų ir jaunų
neišeina būt:

Aš ir 
išsireiš- 
mes pa
mes tu-

jėgų, bet 
savaran-

kaip ta viską 
čia ir klausimas.

padaryti ?
Bet jūs

(' ikagietis

Londono Madame Tussaud vaško figūrų muzie us įsigijo naują eksponatą — "Pablc Picasso". 
Dešinėje sėdi skulptorė Jean Fraser, sukūrusi garsaus dailininko statulą.

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
valdybos pakviestas atkakliai ap
sigalvojau. Būti moderatoriumi. 
Belstis į Čikagą, pačiam kelionę 
apsimokėti.

Ką, kaip moderuoti?
Dar namuose moderavimui su

sidariau darbotvarkę: 1) Kas 
mes esam ? 2) Kaip pakelti iš
eivijos rašto lygį? 3) Kas padės 
išlaikyti kasdien sunkėjančią 
rašto sunkumus?

Tokią darbotvarkę laikiau iki 
paskutinių žingsnių į susirin
kimą. Beeinant išgirdau prie ke
lio stovinčių žodžius: “Mes tu
rim rasti progą... progą iškelti”...

Ūmai dingtelėjo man: “Visi, 
kas tik nori... reikia duoti pro
gą”. Juk šios dienos susirinki
me dalyvaus vienaip ar kitaip 
rinktiniai. Juk jie žino ir turi 
ko paklausti, ką atsakyti. Ir te
gu jie patys... Vliko, Alto LB, 
radijo atstovai. Įkišau darbo
tvarkę į kišenę. Darbotvarkę 
rasiu susirinkime.

Dvi dienas suvažiavime buvo 
kalbama ginčijamasi pagal die
notvarkes ir darbotvarkes. Pir
mininkas Vaišnys, SJ, vedė su
sirinkimą sodrios rimties keliu, 
perspėdamas nekelti ginčų, už
miršti praeities nesutarimus.
Rimtumo netrūko. Jumoro — 

sausai, visi vengė. Susiklausy
me, beveik — pamaldumo ne

ADRESO

ėtų 
mi-

Nacionalinė Vaisingumo 
studija paskelbė, kad katalikių 
moterų du trečdaliai naudoj.i 
gimdymo kontrolės priemones, 
nors katalikų bažnyčia tai ir 
draudžia.

♦ Izraelio vyriausybė išreiš
kė pasitenkinimą ir padėką Tai- 
landijos vyriausybei už jos su
gebėjimą išgelbėti Izraelio diplo
matus iš arabų teroristų ranku.

♦ Buvęs Čikagos kongresma- 
nas Roman Bucinski, pralaimė
jęs rinkimus i senatą, pareiškė, 
kad jis rimtai svarsto kandida
tūrą i 41-to Čikagos wartio ai- 
dermanus.

trūko. Pradedi 
pestingai išiuin 
druomenininkų 
mos vietos.

Vaišnio,

nt posėdžius rū
ta veiksnių, ben- 

titulai, užima-

vadovybė, pade
dant pypkę betraukiančiam V. 
Kasniūnui vyko sklandžiai. Ma
lonu buvo matyti tris rašto vy
rus: V. Volert;. J. Tuziną, o ypač 
J. Zmuidziną, kuris mūsų įžy
miųjų rašytojų — diplomatų 
J. Savickio, I. šeiniaus, J. Baltru
šaičio eilėn rikiuojasi, prozon 
atėjęs su gera pradžia. Jie ne tik 
atstovavo organizacijas, bet jie 
atstovavo ir mūsų raštą. Ta pro
ga, pravartu pažymėti rašyto
jų mažoką skaičių. Be minėtų, 
V. Alantas vaižgantišku atsida
vimu dirbąs ir žurnalistų, ir ra
šytojų dirvoje. Skaitė gerai pa
ruoštą paskaitą. Bašytojų at
stovu reik laikyti ir Anatolijų 
Kairį. Tik jisai iš tolo, bajoriš
ku atsargumu daugiausiai pri
silaikė nuošafiau. Pagaliau rei
kia ir bajorų...

žurnalistų, rašytojų suvažia
vimuose reikėtų vengti paskai
tų. Išspausdinti paskaitas prieš 
suvažiavima, o darbotvarkės ei-

ri klausimus, visokias temas. Iš
sikalbi kini! Mes žinom. Ame
rika laisvės kraštas Taigi šioje 
salėje visi turi laisvę kalbėti, 
pritart., nepritarti.

(Bus daugiau)

Mūsų spaudoje
Alseika savo “deklaracijos’ 
negavo pats nė pasirašyti

Europos Lietuvis nr. 15 pra
nešime apie Vytauto Alseikos 
perbėgimą pas Lietuvos paver
gėjus pabaigoje rašo:

Be kita ko, kas yra pei “Eltos” 
žinias susipažinęs su V. Alseikos 
rašymo stilium, nedvejodamas 
pasakys, kad pareiškimo redak
cija yra nealseikinė tiek saki
nių sandara, tiek ir žodynu. Kaž
kas “sūaui paklydėliui” bus Vil
niuje padėjęs susitvarkyti.

Dar vienas įdomus dalykas, 
kad V. Alseika kaip tik dirbo pa
čioje politinėje išeivių viršūnėje 
— Vlike. Toks atsitikimas mū
sų išeiviškame gyvenime nebe 
pirmas — savo metu Lietuvon 
išvažiavo ALToje dirbęs A. Mor-

goje dėl ju pasikalbėti. Rašte- i kus ir apie ten dir basius žmones 
nio paskaitos neteko girdėti. Ji parašė ir straipsnių ir pamfleti-

— —.  - - — 1 - -- — — .« ■ . - \ A Ir. I -buvusi irgi gera, bet pav. V. 
Alanto paskaita, trukusi beveik 
dvi valandas, vos keletą prabė- 
gos klausimų, atsakymų tepalies- 
ta. O paskaita buvo verta kur 
kas gilesnio aptarimo. Laiko trū
kumas sugniuždė naudingas dis
kusijas.

Grįžkim į susirinkimą. Nebe
kartodamas pareigų, titulų ati
darydamas susirinkimą, tariau, 
kad pats metas išsikalbėti be jo
kių suvaržymų, atvirai, nuošir
džiai. Buvo, kalbėjau, pamoky
mų. nurodymų ką. kada kalbė
ti. ko nekalbėti. Tai gal gerai. Šį 
kartą kviečiu visus ir svečius ir 
žurnalistus kelti kokius kas no-

nių knygų. Jeigu V. Alseikos 
pranašystės, kbd/jis ne paskuti
nis “sūnus paklydėlis’’ kuris po 
30 metų grįžta, yra kuo nors pa
grįstos, lauktume, kas gi bus tas 
sekantis, iš kurio politinio cent
ro.

Dar viena įdomi smulkmena. 
“Tiesoje” po pareiškimo yra ir 
V. Alseikos parašo faksimilė. Bet 
savo vardą jis yra parašęs Vitau- 
tas, ne Vytautas.

Kad sulaukęs 60 metų amžiaus 
raštingas žmogus pamirštų kaip 
rašyti savo vardą, beabejo nie
kas nepatikės; matyti Alseikos 
“atgailos” pareiškimą rašę 
kavedistai už jį pasirašė, o 
čiam Alseikai nebedavė nė 
rektūros klaidas pataisyti...

en-
pa-
ko-

metų gruodžio 21 <1. 
? kun. Sugintui labui 

puikų kalėdinį sveikinimą.

Tiktai jį pasiuntė ne į kazi- 
inierines kapines, bet pas seną 
kun. Suginto šeimininkę P.

Susirinkusiųjų dėmesys buvo 
sutelktas i Menlo Park Policijos
V iršininką Vitor I. Cizaneka, Į Kazlauskienę. Jėzuitų kun. Ku

V. Cizanckas yra trečios kai-' 
tos Amerikos lietuvis, žinomas 

savo naujais Kl 
adininistraci- *■1organizaciniais i 

niais policijos i 
niai an Francisco dienraštis Sun-' 
day Examiner pašventė gerą da-j 
lį puslapio teigiamam aprašymui 
Cizancko darbų ir jo asmeniui.

Cizanskas yra griežtas ir ne
nuilstantis kriminalistų gaudy
tojas ir tvarkos prižiūrėtojas, sa-j 
vo pareigose dar tik 1 metai. 
Nors per tą laiką San Francisco 
apylinkėje kriminaliniai nusi
kaltimai beveik padvigubėjo, ta
čiau Menlo Parke, ypač ten esan
čiame juodukų rajone, jie smar
kiai sumažėjo. Tai gerai įrodo, 
Cizancko naujų metodų efek
tingumą.

Lietuviai Tautybių Taryboje
Gruodžio 2 d. San Francisco 

mieste Hilton Kotelyje įvyko. 
California Republican Nationa-i 
lities Council Executive Board I 
susirinkimas. Susirinkimo me-j 
tu nutarta 1974 metais smarkiai 
išplėsti Respublikonų veiklą Ca- 
lifornijoje tautinių mažumų tar
pe. Specifiniai pramatyta tą dar-j 
bą suaktyvinti San Francisco 
apylinkėje. Cal. R. N. Council. 
Prezidentas Arne Kalni (estas) I

d. patraukė šeimininkę teis
man dėl nepalikto palikimo, o 
kitas jėzuitas jos Hainan siun- 

kun. Sugintai adresuotus
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REMKHE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

“N A U J I E N O S E"

SAVE AT l'Nsy?E°'

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peier Kazanauskas, President Phene S47-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

A

\SWjI3

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR
PASSBOOK

„ A ACCOUNT 
Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

<!

V PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiai* finansiniai* reikalai* kreipkitės |:

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokių 
|ūsų namo pagerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukitas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

Chicago Savings
and Loan Association

UP TO 
$20,000.

PER ANNUM Q PER ANNUM PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

TEL.: GR 6-75756245 So. WESTERN AVE.

SAN FRANCISCO, CALIF
Filisterių skautu veikla

Dr. Vytautas Klemas ir žmo
na Vida lankėsi San Francisco 
mieste, kur American Geophysi
cal Union konferecijoje jis skai
tė paskaitą tema “Investigation 
of Coastal Processes Using ERTS 
1 Satelite Imagery”.

Sekmadienio vakare, gruodžio 
3 d., Dr. Klemas ir žmona lan
kėsi San Jose inž Adolfo ir \ ik- 
torijos Mėlinauskų namuose kur 
jie aiškino savo tyrinėjimus at
liekamus Atlanto pakraščiuose 
susirinkusiems San Francisco 
apylinkėje gyvenantiems Filiste
rių Skautų Sąjungos skyriaus 
nariams.

_ Iš Brazilijos į namus buvo 
gryžęs pasisvečiuoti inž. Dau
mantas Dikinis. kuris dirba San 
Paulo mieste. Greitu laiku ten 
vyks ilgesniam apsigyvenimui ir 
jo žmona Vyga su vaikais.

Lietuvių kilmės policijos 
viršininkas

$

$ 1
$

San Francisco Lietuvių Ame
rikiečių Respublikonų Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 6 <1 Janinos ir inž. An
tano Mačiulių namuose an Jose 
mieste.

Pa» mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
Jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
•«'sio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėlia1 
Apdrausti iki $20,000

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60600

VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ). TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metale Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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nacius, galvojo rusai, lai jie ves kovą ir prie* rusus. Jie ■ ginusią pirkinį... Taip aš tada menės kišenėj 
suėmė mokytoją Paulaitį ir pradėjo jį tardyti, o netrukus tikėjau ir susikviečiau būrį žiedai.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ............................
pusei metų .......... ............. .
trims menesiams .... ..... ......
vienam mėnesiui ......... .

trims menesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
$22 00 
$12.00 
$3.00

pusei metų ____
vienam menesiui _________

Užsieniuose: 
metams _
pusei metų___________

Kitose JAV vietose: 
metams ...........

pusei metų

$22.00
$12.00

$7.00
$3.00

$23 00
---------------------$13.00

vienam menesiui  $3.50

— $20.00
— $11.00

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 Se. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
0 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Lietuviai siekia krašto laisvės
Amerikoje atsiranda šiaudadūšių, kurie pradeda ieš

koti ryšių su okupantu, stengiasi rasti su juo bendrą kal
bą ir yra pasiryžę net “padėti į šąli” kelis pagrindinius 
lietuvių kovos už krašto laisvę dėsnius. Jeigu Vlikas, pa
sakoja, per tiek metų neišlaisjvno Lietuvos, tai rtikia

tenkintieji nepasako, kokius metodus jie yra pasiryžę 
naudoti, bet jie reiškia nepasitenkinimą iki šios dienos 
vartotais.

Okupantas žino šių neramuolių nuotaikas. Jis sten
giasi užmegzti su jais ryšius, sužavi juos daina ir taria
mu menu. Svarbu, kad suskaldytų lietuvių tarpe iki šio 
meto buvusią vienybę ir bandytų nuvilioti kelis mūsų tau
tiečius šunkeliais. Vienus okupantas patraukia Ameri
kon siunčiamomis sirenomis, kitus palaužia prižadu 
spausdinti jų kūrinius, o tretiems leidžia su rinktine gru
pe pavartyti senus dokumentus ir gerokai pabaliavoti.

Tuo tarpu didelė lietuvių tautos dauguma pačioje 
Lietuvoje veda kovą prieš okupantą. Tai mes žinome ne

jam suruošė teismą. Rusų emigrantų paskelbtas doku
mentas šitaip rašo:

“1946 metais sovietų karo teismas nuteisė jį (mo- 
mkytoją Petrą Paulaitį) 25 metams kalėjimo. 1956 
metais Paulaitis, peržiūrėjus jo bylą, išsilaisvino. 
Grįžęs Į Kauną, jis dirbo pečkuriu vienoje dirbtuvė
je. Atsisakius jam pasmerkti lietuvišką buržuazinį 
nacionalizmą, nors už tai jam ir buvo prižadėta leisti 
dėstyti mokykloje, 1957 metais ir vėl buvo suimtas, 
apkaltintas nepasitikėjimo skleidimu Kauno poli
technikos instituto studentų tarpe, ir pagal aukščiau
sio SSSR teismo pirmininko Vorosilovo sankcijas, 
sugrąžintas Į kalėjimą anksčiau atleistai bausmei 
atlikti. 1958 metais jis vėl patrauktas atsakomybėn 
už ryšius, užmeztus 1957 metais su studentais, ku
rie turėjo tikslu atnaujinti Sąjungą kovai už Lietu
vos laisvę. Aukščiausias lietuviškos SSSR teismas 
1958 metų balandžio 12 dieną nuteisė 7 studentus 
Įvairiomis bausmėms nuo vienerių iki dešimt metų, 
o Palauską ir vėl nuteisė 25 metams kalėjimo. Sąry
šyje su kodekse padarytomis pakaitomis, bausmė su
mažėjo iki 15 metų. 1973 metų balandžio 12 dieną 
Paulaitį turėtų paleisti. Tada jis bus 69 metų am
žiaus,iš kurių 25 metus jis bus praleidęs lageriuose ir 
6 metus pogrindyje, tame skaičiuje 4 metus vokie
čių okupacijos metu” (Novoje Ruskoje Siuvo, 1972 
m. gruodžio 22 d. 2 psl.).
Mokytojas Petras Paulauskas yra ne vienintelis. 

Dokumentas kalba apie 7 studentus, nuteistus kartu su 
mokytoju Paulaičiu. Dokumentas nemini nuteistų stu
dentų vardų. Panašiai buvo nuteisti Kauno, Marijampo
lės, Šiaulių, Alytaus ir kitų vietovių mokytojai. Dauge
lis jų žuvo tremtyje arba sovietų kalėjimuose. Rusai siun 
tė mokytojus į prievartos darbo stovyklas, kad susirgtų 
ir palaužtų savo sveikatą. Paulaitis, praleidęs 25 metus 
sovietų lageriuose, nepalūžo. Išsilaisvinęs iš vienos sto
vyklos, jis ragino jaunimą siekti savo krašto laisvės. Lie
tuviškas jaunimas mokytojo Paulaičio klausė. Vokiečių 
laikais Jurbarke buvo sudaryta mokinių gn;pė kovai 
prieš vokiškąjį okupantą, o Kaune atsirado kiti jaunuo-

j tebebuvo abu 
Vadinasi. . . Kaip šian- 

draugų. Visus vyrus, geriau- dien atsimenu, atsisėdau po 
sius bičiulius — pavardžių lei- langu ir ilgai žiūrėjau į apsnig- 
site nepaminėti — ir vieną mo- tą miestą. Palengva man pra- 
terį, kuri, tikėjau, mano die- dėjo aiškėti biauri mano pa
nas nerūpestingo džiaugsmo 
žiedais nukaišys. Ji ir turėjo 
būti tas didžiausias ir brangiau
sias turtas, kurį norėjau pir
mą padėti į naujai atsiveriantį 
— ne sandėlį, ne. Sandėlis man 
visada primena nejaukų ma
žyčiais langeliukais pastatą iš 
senamiesčio Sandėlių gatvės. 
Ne. Aš norėjau atidaryti rūmą, 
didžiulius apartamentus... Na„ 
bet atleiskite, senis į gražby
lystę suka, žodžiu, tą vakarą 
iš Naujųjų Metų sutikimo no
rėjau padaryti mažą sužadėtu
vių puotą. Valgius ir gėrimus 
sugabenau iš artimiausio res
torano. Viską dariau pats vie
nas, viską sunešiojau savo ran
komis. žinojau, kad visa tai 
ragaus jos lūpos, lies jos ran
kos, matys įjos akys. Vidury 
stalo pastačiau didžiulę gėlių 
puokštę. Naujieji Metai, ir švie
žios gėlės. Viskas man tada, 
atsimenu, kaštavo gražaus pi
nigo, bet ką tai reiškia, kai 
ant pečių jauna galva, o prieš 
akis puikiausios perspektyvos!

— Susirinko, atsimenu, de
vyni draugai ir ji. Jauna, liek
na, pilna gyvybės. Kaip kara
laitė dešimties tarpe. Aš ne
tvariau džiaugsmu ir iš pasidi
džiavimo kėliau galvą taip 
aukštai, kad galėjau pakaušiu 
lubas pasiekti, kai mačiau, kad

dėtis. Jeigu iqes vieni vyrai te- 
būtuinėm buvę, bet. .. Argi 
jums bereikia aiškinti. Aš vėl 
it vėl varčiau žiedus rankoje. 
Aiškiai jutau, kad reikia nueiti 
pas ją ir atsiprašyti. Gal ji vie
na turėjo net namo pareiti 
Girti galėjo ją net įžeisti. Vie
na moteris tarp devynių girtų 
vyrų . . . Vaizdas po vaizdo 
lėkė pro akis, ir su kiekvienu 
mano drąsa krito. Jaunas 
žmogus save visada linkęs sta
tyti į pasaulio centrą, ir netru
kus man pradėjo rodytis, kad 
tą įvykį žino visas miestas ir jį 
komentuoja. Aš nebetekau drą
sos net į miestą išeiti.

— Kol kas teturėjau tik atei
nančią patarnautoją ir krūpte
lėjau, kad ji gali atėjusi rasti 
tą visą netvarką. Skubiai ap
tvarkiau kambarius nors iš pa
viršiaus, ir atsiguliau. Juk 
bent vienas jų turės ateiti, pa
siteirauti. įBet praėjo diena, 
sutemo, mieste sužibo marios 
žiburėlių, o pas mane niekas 
nė kojos nekėlė. Susigriebiau,

kad mąno kambariuose tamsu » 
ir gali pamanyti, kad esu kur 
išėjęs, uždegiau visas lempas 
ir atskleidžiau užuolaidas. Lai 
kas bėgu nepaprastai paleng
va. o pas mane niekas nesiro-

(Bus daugiau?

ARO ĮŽEIDIMAS
The Washington Post praei

to gruodžio 1 I <1- ui . pie tas toks 
uashingtoniškio lietuvio \ la- 
do Jackūno laiškas:

Aro pažeminimas. Neseniai 
Seais, Roebuck X (o krautu
vėje pripuolamai radau t . S. 
A. simbolį arų su alyvos ša
kele vienoje ir strėlėmis ant
roje kojoje pritaisytą prie toi- 
ieto sėdoms dangčio kaip de
koraciją. Paklausiau tos krau
tuvės skyriaus tarnautojo, ar 
čia nėra įžeidžiamas ir paže
minamas simbolis ir kraštas? 
Tarnautojas atsake, kad biz
nis taip nemano.

Tuomet. klausimas jei kai 
kurie žmonės negerbia savo 
krašto oficialių simbolių, ar 
jie taij) pat nieko nemano, jei 
jų religiniai ar tradiciniai mo
raliniai simboliai būtų pritai
syti prie tokių sėdynių dang
čių ?.. .

tik iš pačių lietuvių, bet ir iš rusų, kurie ilgus dešimtme-i kurie ryžosi kartu su Paulaičiu siekti laisves iš nau- 
čius veda kovą prieš “komunistinę” santvarką ir nepa- J° okupanto.
prastai didelį rusų tautos išnaudojimą. Mes jau esame: Rūtų gera, kad visi tie, kurie siekia ryšių su okupan- 
minėję, kad rusai emigrantai renka kovos prieš “komu-M pabandytų rasti kelius ir būdus susižinoti su mokyto- 
nistinę” vergiją dokumentus ir juos nuolat skelbia. Jie | Ju Paulaičiu ir pasiteirautų, kas jį stumia nelygion ir to- 
ima sovietinių teismų sprendimus, teismų protokolus, su
renka duomenis apie teisiamuosius ir juos paskelbia. 
Daugumoje tie dokumentai liečia pačių rusų vedamą 
kovą preiš dabartinę valdžią, bet kartais jie paskelbia ir 
lietuvius liečiančius dokumentus.

Praeitų metų pabaigoje New Yorke leidžiamas rusų 
emigrantų laikraštis dokumentų serijoje paskelbė Jur
barko mokytojo Petro Paulaičio vestą kovą su okupan-

kion žiaurion kovon už gimtinio savo krašto laisvę. Dar 
Įdomesnis pokalbis būtų su studentais, teistais 
mokytoju Paulaičiu.

kartu su

JURGIS JANKUS

NAUJŲJŲ METŲ NAKTĮ
tais. V okiečių okupacijos metu 1904 metais gimęs ir aukš
tuosius mokslus baigęs Paulaitis Jurbarko gimnazijoje -- Pasirodi ... Ir man tada 

buvo pasirodę, kad viskas nuo 
sausio pirmos prasideda. Su

/wwr m IĮ II )'

į- "T
hjudėsi, kiekvieną žingsnį, kad 

į kiekvieną jos mirktelėjimu 
pareikštą norą prasitiesia de
vynios rankos. Vienas bičiulių 
pasiūlė išgerti po tostą už kiek
vieną jos nuostabią ypatybę. 
Ir mes kėlėm taures už jos vei
do skaistumą, už plaukų puoš
numą, už akių žibėjimą, už 
neišsenkančią nuotaiką už.. . 
ir dievai žino dar už kažin ko
kias jos ypatybes kurias bičių 
lis skaičiavo be galo, o aš kiek
vieną kartą turėjau savo šei
mininko taurę išlenkti ligi dug
no, kol viskas dingo neaiš
kiam rūke. ir... aš pabudau 
tik išaušus. Man gėlė galvą, 
skaudėjo šonus, kai pamėgi
nau keltis, viskas aplinkui ėmė 
suktis ir svyruoti. Gera valan
da praėjo, kol susivokiau — 
aš gulėjau ant grindų po pačiu 
viduriu stalo. Aplinkui buvo 

"jpilna tuščių butelių ir popier- 
' galių, išvartytos kėdės ir lėkš

čių šukės. Palengva pradėjau 
viską atsiminti, bet kur dingo

1972 metai atnešė daug nemalonumų mūsų šalvje ir 
visam pasauly. Įvairūs sukilimai, nesibaigiantis karas ir 
didelis žmonių pasipriešinimas ir nesutikimas sulaužė krik
ščionybės ir žmoniškumo principus.

so laiko sruvenimo.
sisveikininių ir atsisveikini
mų, iš susitikimų ir persisky
rimų. iš vakaro ir rytmečio, iš 
senų ir naujų metų. Aš maniau, 
kad žmogus įvykius perka ar 
nuo kelio renka ir krauna į sa
vo sandėlius, po kuriuos pa- .. , .

.-.v- , • . , i i Jie, kada jie išėjo? Ar as juossirausti labai retai teturi laiko,!?., J . ..., .... išleidau, o gal jau gulėjau poo įžengdamas i Naujinusius: , . . .. , , . , ,,r\ ... J i • stalu, kai jie dar tostus tebe-Metus, atidarydamas duris j J
turį kėlė. Bet. svarbiausia, kur ji? 

įnešti ko didžiausią, ko bran- Apsigraibiau po kišenes — lie-

be iš pa-

,]A.-s4-* 14- 1 11 f „z, •if. 1 . u u \ U I (K1Ų . K<i(l vlSKdS liUO

n!! kalb?- 1942 m- vas- 16 dieną jo klases moki- sallsi(, |H.8sj(s„. 
niai įskėlė lietuvišką vėliavą Jurbarke buvusioje geštapo galvojau surengti pirmas įkur- 
įstaigoje. Lietuvoje buvę atsimena, kad vokiečiai Jur-'tuves. paskum vesti ir pradėti 
barką perkrikštijo. Jį pavadino Georgburgu. Tuo tar-'gyvenimą, 
pu tie patys mokiniai ištaisė vokiečių duotą “naują vardą” 
ir visur vėl padarė “Jurbarką”.

Tuo tarpu 1946 metais kraštan vėl įsiveržę rusai pra-i )rad-,
dėjo mokytoją Paulaitį tardyti apie mokinius ir vokiečiųlAš gi' tikėjau, kad žmogaus gy:-lnaują tuštitėlaitį sandėlį, 

laikais jų vestą kovą. Jeigu jurbarkiečiai kovojo pries venimas susideda ne iš vienti-T"“J,; v,-.

įstaigoje. Lietuvoje buvę atsimena,
kuris kiekvienam 

nevedusiam jaunuoliui atrodo 
rožių lapeliais nubarstytas, o 
ypač, jeigu tas gyvenimas bus 

'Mas nuo Naujųjų Alėtų, 
gi tikėjau, kad žmogaus gy-

Lietuvių tauta yra daug nukentėjusi per šimtmečius, 
bet šio 20-to amžiaus lietuviai yra kultūringi, gabūs, drą
sūs ir dar tęsia lietuvių tradicijas, kultūrą ir švietimą.

Lai 19/3 metai atneša šviesų ir įdomesnį gvvenimą, 
o labiausiai, kad mūsų lietuviai seni ir jauni ateiviai ir pa
triotai sujungtų savo politines, kultūrines ir religines jė
gas į vieną stiprų lietuvišką vienetą.

Adv. CHARLES P. KAL

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ

Salos žmonės labai manda
gūs ir šypsosi iki ausų. Prie 
turistu jie taip pripratę, kad iš 
kario jie tave apsprendžia, kas 
lu būsi ir iš kokios šalies esi 
a t v v kęs.

Miesto aikštėse stovi seni me
džiai. gal būt šimtmetiniai, 
api< kuriuos plačiai apmūryta 
piltomis n prisodinta įvairių 
gi Imi. \ ism kur tik aikštelės, 
tai ir Liuko kavinis. Jos pil
nos pris( <1. turistu ir skamba 
jų garsi kalba ir juokas. Suka- 
m<& tokia zin/aguota gatvele, 
kad net keista, kaip ją taip ir 
išradi . Jos siaurumas toks, 
kad galima nuo vieno Šaligat
vio kitam, einančiam kitu šali
gatviu. paduoti ranką. Kiau
lini les ne tik viduje prikrau 
los visokiu prekių, bet ir pil
ims priešdmis prikabintas ir.

raudonų plytų gabaliukai, at- 
Įrodo kaip mozaika. J tokį mies
tą patekęs išgyveni senovės 
nuotaikas. Kur tik žvelgi, čia 
visin’ matai neįprastai įdomius 
kampelius. Namų prieangiai, 
į juos laipteliai ir net visokie 
pastogių išraitymai dvelkia se
nove.

štai prieš mus ateina graiku 
ortodoksų juodais ilgais rūbais 
Ivg varnelių klieriku būrys. 
Jie visi ilgomis barzdomis, su 
keturkampėmis juodomtis ke
purėmis. iš po kurių kvšo plau
kų garbanos. Ju taip tinka 
prie šito miesto aplinkos, ro- 

jdos. jie būtų atklvdę iš anų 
| amžių užmiršties dienų tik 
tani, kad priduotu tani mies

teliui tam tikro oi ūmo ir seno
vės dvasios. Mes \ įsi tokiu’ 

j neįprastus dvasininkus nulv- 
įdime žvilgsniais.

kiek leidžiama, šaligatvis pri-i 
rietas Namukai vienaaukščiai, 
prieš Kristaus laiku statv bos.!

Maždaug kas penketas k\ ai fa
lų. pro mūro siena, kuri supa 
miestą. v ra apvalios formos

neaprašomai įdomūs Nieka- salos kai

dos nedazv Ii. bei raudonos 
plv tos gerai išsilaikiusios, (lat
velis grįstos mažais akmenu
kais ir vietomis priemaišų:

rę. į vandenvna. kvso didele 
Ivg rankovė zemvno skliute 
Joje daug bokštu. kuriu pa 
skirtis taip ir liko man nežino

ma. Netoli tų bokštų graži par
ko aikštė. įdomiai suprojek
tuota ir prisodinta medžių ir 
žydinčių gėlių. Čia visa aplin
ka kiek skirtinga. Naujos sta
tybos pastatai sako, kad čia 
dabartines valdiškos įstaigos. 
Nepaprastai tvarkingai ir šva
riai šis kampelis užlaikomas, 
kuriame gauni visai kitokias 
visai į kitą žemyną persikėlęs, 
nuotaikas, atrodo lyg būtumei

Gide aiškina, kad šitas mies
tas miestas, kaip ir pati sala, 
graiku yra labai vertinama ir 
senovėje Aelius Aristides, 
rašydamas apie Graikiją, šitą 
miestą pavadino įdomiausiu ir 
gražiausiu Graikijos miestu, 

j šitą salą, žinoma tuo pačiu ir 
l miestą, senovėje buvo okupa
vę turkai, bet jie miestui tiek 
žalos nepadarė. kiek vėliau 
čia atsidanginę romėnai. Jie 
stačiai šį miestą apipiešė: mies
to gatvėse buvę 3.(MM) gražiau
sių stovy lų. kurias romėnų ge
nerolas Cassius grobė ir siuntė 
j Romą, l ai buvo viena iš tra
giškiausiu šios salos ir miesto 
istorijos dienu Sala valde ro
meliai. linkai n italai, tik 191K

(•tais sala galutinai buvo pri- 
■iii ngta prie (iraiki jos.

Važiuojame j salos akropolį, 
kuris randasi tik du su puse

kilometro nuo uosto. Palaipio- 
jani po akropolio griuvėsius ir 
pasigėrime gražia panorama. 
Aplankome temple — Athena, 
kuri statyta ketvirtame šimt- 
metvje prieš Kristų ir leidžia
mės vėl link laivo, kur laukia 
poilsis ir skanūs pietūs.

IAL1SOS IR LINDOS

Labai apsivyliau sužinojęs, 
kad poilsiui n<-ra skirto laiko. 
Po pietų tuojau mus rikiavo 
prie autobuso, iš kur važiuosi
me lankyti saloje esančių dar 
dviejų miešti lių.

\ isiir taip skubotai Dar 
paskelbt . k id šis vakaras, 
skirtas kapitono pietums, bus 
labai iškilmingas: orkestru ir 
šampanu. Tad visos ponios “pa 
metę galvas“ nebeišmano kaip 
gražiau pasipuošti ir svarbiau 
šia nepavėluoti. Jos pirkosi 
ilgas, vietos gamybos suknias, 
viena už kitą niamlresnes. Ivg 
su savimi sukniu nebetuntų. 
Tuščios mandrvslis

Važiuojame per salą, kurio
je asfaltuoti tokie siauri keliai, 
kad vos galima prasilenkti Jei 
pasitaiko didelm judėjimas, tai 
ir varvkis zin-sneliu paskui 
sunkvežimių ubą autobusų 
eilę O lo laik< aip maža. No
rėtųsi nors kclvje neužtrukti

per ilgai. Pakelėse bręsta ja
vai ir ganosi gyvuliai. Daug 
kalnuotu vietų ir uolienos už
lieja lygumas, taip pat stovi 
plikos, sausos, nedirbamos že
mės plotai. Daug gražiai žydin
čių levendrų, apelsinų me
džiu. Keletą kilometrų nuo Ka
milos pavažiavę. užsukome 
trumpam j vieną keramikos 
fabirkėlį. kuriame dirba pen
kiolikametės mergaitės. liesa, 
yra ir vyresnio amžiaus, bet 
jos jau prižiūri tujos. Gidė 
aiškina, kad jaunos daibinin- 
kės yra iš neturtingu še inų ir 
vakarais lanko mokykla Kai 
jau baigs gimnaziją, tada pa
sirinks darbą pagal savo spe
cialybę.

Mūsų gide nauja ir I įbai ma
lonaus balso Atrodo išsilavi
nusi mergaite Po keramikos 
fabrikėlį turistai pasipylė ap
žiūrinėjimui ir. jei kas patin
ka. apsipirkimui. Stebiu, kaip 
tos jaunos mergaites mikliai iš
dažo dideles vazas. lėkštės, 
ąsotėlius ir daugybę mažų su
venyrinių dalykėlių. Jos taip 
įgudusios tame darbe, kad vos 
tik spėji akimis sugaudyti mik
lius judesius. Nepaprastai gra
žios vazos ir lėkštės, bet kaip 
gi jas pargabensi. Prie tokių

sąlygų atsisakai ir meniškų 
vertingų dalykų.

lalisos miestelį randame la
bai paprastai atrodantį ir nie
ko daug nesakantį. Tai dau
giau eilinis pilkų žmonių apgy
ventas. be jokių istorinių vie
tovių bei padavimų miestelis. 
Kas kita, kai jau pradedam iš 
tolo aukštame kalne, ant jūros 
kranto, matyti šviesias pamų 
spalvas, ir gidė praneša, kad 
tai Lindos.

Kelias vis vingiuojąs! į kal
ną ir į kalną. Po mūsų aki
mis atsiveria didelė vandeny
no platybė. Toks melsvas ty
ras vanduo. lyg būtų kieno 
stebuklingu teptuku išdažytas 
Iš tolo pačioje aukštumoje ma
tosi akropolio griuvėsiai. “Vieš
patie. ir vėl griuvėsiai!’* šūk
teli vienas iš tufislų.

Siauru keliuku, kuris veda 
į miestelio centrą. įsibrauna
me ir įvažiuojame j pačią aikš
tę. kurioje vargiai autobusas 
apsisuka. Pristatyta automa
šinų kiek tik telpa. Eukaliptų 
skanus kvapas ir žemumoje 
švarus gražus paplūdimis. ku
riame matosi bepoilsiaują žmo
nes. atrodo žavėtinai. \'isi se
kame paskui gide link akropo
lio.

Gatvelė siaura ir ne tik 
krautuvėlėse, bet ir lauke už
versta visokių prekių. Daugu
mas, ypatingai senesnio am
žiaus turistai, suabejodami ar 
į lokį aukštį galės įkopti, nuo
moja asilą, čia asilų pilna. Aš. 
negalvodamas ar man asilas 
bus reikalingas, pasižvalgy da
mas į krautuvėles, užkopiu. 
Kai pasiekiu pačią akropolio 
viršūnę. taip ir abstulbstu iš 
nustebimo. Melsva Vidurže
mių jūra ir melsvas dangus 
tolumoje bejuosią salas. Prie 
užtvaros krašto prieinu ir žvel
giu žemyn. Dievulėliau, koks 
status aukštumas! O apačioje 
žmonės kaip maži vabalėliai. 
Prapalaukia laivai, kurie to
kie mažyčiai. kaip degtukų 
dėžutes. Taip ir norisi su K. 
Binkių kartoti:

Koks pasaulis gražus, koks 
žavus, įvairus.

Jame pinas vainikan ir gėlės 
ir kraujas ..

lik pajusk, tik suprask jo 
gyvybės pradus ..

Jis kas valandą kitas, kas 
valandą naujas.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIU. AUSŲ, NOSIU 

IR ORRKLU LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2851 W- 43rd STRUT 
Ofiso tsMu PROSPRCT 83829 
Razid. Met-; WAIbrook 5-5«76

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
auo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Rorz. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUSRRUA IR MOTRRŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiąs ssambmti 374-8012

Teiof^ PRospoct 8-1717

GYDYTOJAS IR LnjRUKGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Raz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpuBlic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WIST 71ot STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Read-: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai.. 
antrad.. penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzio Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

OR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEU0NAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
4132 So. KEDŽ1K AVĖ. 

Tolof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-Q225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS; Pirmad.. antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.; 925-8296

Valandos; 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAU.; pirm., antxed . trečiad 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-619$

Priima ligonius pagal susitarimą Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4 2123 
Jei neatsiliepia, tai telef Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med Ban- 
® dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.; PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
KAUJTKNOSF. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJ1

LIETUVIAI VAKARU EUROPOJE
Dešimtasis liatuviŲ evangeliku adventas

Po Vasario 16 gimnazijos su
ruoštų Kūčių sekančią dienų 
(gruodžio 17) Evangelikų jauni
mo ratelis suruošė advento sek
madienio kavutę. Priešpiet Hūt- 
tenfeldo bažnyčioje pamaldas at
laikė kun. J. Stanaitis iš Back- 
nango. Į bažnyčių susirinko dau
giau tikinčiųjų, negu eiliniais 
sekmadieniais.

Kavutė pradėta 11 vai. gim
nazijos valgykloje. Prie per vi
sų. salę nusitiesusių stalų susė
do apie 50 asmenų, daugiausia 
jaunimo. Mokyt. Fr. Skėrys pa
kvietė visus sugiedoti tradicinę 
Kalėdų giesme “Tyli naktis, 
šventa naktis”. Akordeonu pa
lydėjo Juta ir Komy Piedaitės.

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ 
L ------- ------------

GĖLININKAS 
(PL’TRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PU I RAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GELBS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GeLiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

t~----------------------------------- ■ ——

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
- 1490 kil. A. M.

i
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-į 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL 60629
č------------------- ■ -------------------------4
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LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimų studijavo. Apie lietuvių tautų ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARIX) KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, Ill. 6060S

1 ■— 11 ■■

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CH1CAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 ps). Ka:ty» 
$8 00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugia. 48 
pašaulietifti chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi 
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir tt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki aiba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir paaigctl:

1719 So HALSTED ST„ CHICAGO. ILL. SOeOS

contemporary jewelry on Vicki Grant, and they won’t tarn 
her fin (tern green. The stainless steel worm drives, originally
developed for use on aircraft in World War II, are a new 
product being marketed by Dayco Corporation- Dayco is 
using thejn a-« clamps on automotive hose since they are 
fight* eight, pon-corrosne. strong and easily installed.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTŲAMCA AVENUE, t-hone Y Aro, 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: Ol.ympic 2-1OOĮ

PETKAS BIELIŪNAS
434* So. CALIFORNIA AVE. Phone; LAfayeiie 3-3572

GEOĘGE F. RUDMINAS
3319 Sp. LITI AN|LA AVĘ. TeL: YAras 7-113^-1139

STEPONAS C. LAC K IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2421 UpST 69th STREET KEpubhc 7-1213
?314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11U2S SPUTHYVJSST į|GHWAY. Palos Hills, HL 974-4419

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTAD STREET Phone Y Ards 7-191J

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSINKITES NAUJIENOSE
5 —™ N^hŲJtg NO8, C 14iC 8, ICC. TUESDAY, JANUAXY X 1978

Eglutę uždegti pakviesti ateiti
ninkų pirmininkas P. Dauknys, 
skaučių atstovė Aldona šadui- 
kytė, skautų — Linas Lipčius, 
Evang. jaunimo ratelio atstovė 
Kristina Ramanauskaitė ir mo
kinių komiteto pirmininkas Va
lentinas Ivanovas. Eglutei su
švitus šimtu žvakučių, maldų 
prieš kavutę sukalbėjo kun. J. 
Stanaitis, prašydamas Tvėrėjo 
palaimos Jo vardu susirinku
siam būreliui.

Mokyt. Fr. Skėrys pranešė, 
jog šiandieninė kavutė yra ju
biliejinė. Evangelikų jaunimo 
ratelis jau 10-uosius metus, t. 
Y. 10-tą kartų susirenka evan
geliškųjų advento apmąstymų. 
Kai kurie šioje krikščioniškoje 
puotoje dalyvauja pirmų kartų 
(praeitais metais iš IJetuvos at
vykę mokyt. Kaciucevičiai irkt.). 
Pavardėmis pristatė visus vyres
niuosius svečius. Jam visi gerai 
pažįstami, su visais nuolat pa
laiko draugiškus ryšius.

Kalbėtojas priminė evangeli
kų Kalėdas Lietuvoje. Jos bu
vo apgaubtis šių dienų jaunimui 
sunkiai suprantama romantika 
ir mistika. Į bažnyčių būdavo 
vykstama rogėmis, dažniausiai 
per gilų sniegą ir aštrų speigų 
ne tik šventiškai apsirengus, 
bet taip pat ir nusiteikus. Būda
vo užmirštami visi vaidai bei ne
susipratimai ir gimęs Kūdikėlis 
pasitinkamas tikrai kūdikiškai 
tyromis širdimis. Kai kunigas 
paskelbdavo angelų giesmės žo
džius — Ramybė geros valios 
žmonėms — kiekvienas jausda
vo. kad tai jam asmeniškai tai
koma. Iš tikro, Išganytojo gi
mimo šventė per šimtmečius ne
šė taiką ir ramybę pasauliui. Ka
ro dienomis nustodavo net gin
klai žvangėję ir liaudavosi krau
jas tekėjęs. Ir šiemet siekia
ma ginklų paliaubų per Kalėdų 
šventes Vietnamo kare. Linkėjo, 
kad ir mes, laikydamiesi senos 
krikščioniškos tradicijos puose- 
lėtume savo širdyse taikos ir ra
mybės dvasią, kad vienas kitam 
būtume broliais ir seserimis.

Kun. J. Stanaitis pasidžiau
gė, matydamas tokį šaunų būrį 
susirinkusių j evangeliškus ap
mąstymus. Tačiau dar ne vi
sos kėdės užsėstos. Linkėjo, kad 
visas tuščias gimnazijos valgy
klos kėdes per ateinančius tre
jus metus užimtų evangelikai 
ir pažadėjo asmeniškai tuo pa
sirūpinti. Skundėsi sunkiomis 
keliaujančio lietuvio kunigo pa
storacijos sąlygomis. Viešėda
mas Romuvoje, jis prisirinkęs 
geriausių įspūdžių, su kuriais 
pažadėjo supažindtinti savo pa- 
rapiečius.
Visiemsš ypač moksleiviams va

žiuojantiems pas tėvelius atosto
gų. palinkėjo smagių Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujų Me-

Ann* Armstrong, buvusi respubliko
nu partijos nacionalini© komiteto vi
cepirmininkė, po rinkimg paskirta 
prezidento Nixono patarėja. Ji yra 

vedusi ir turi penkis vaikus.

tų. O jie bus laimingi tiems, ku
rie netingės mokytis ir dirbs iš 
peties. Pažadėjo dažniau lanky
tis šioje gimnazijoje, žinoma, 
jei bus kviečiamas.

VLB Romuvos apylinkės pir
mininkas Sal. Antanaitis pavy
dėjo evangelikams tokio puikaus 
organizatoriaus, koks yra mo
kyt. Fr. Skėrys — jis jau 
suruošė 10 evangeliško apmąsty
mo sekmadienių ir beveik dvigu
bai daugiau Vasario 16 gimnazi
jos Kalėdų eglučių, šie rengi
niai pareikalauja nemaža lėšų, 
bet mokyt. Skėriui tai nėra jo
kia kliūtis — jis sugeba jas su
telkti. Dėkojo už malonų pa
kvietimą į šventę.

Mokyt. H. Septinius iš Hanau 
pasidalino su susirinkusiais stai
ga jam nušvitusiu vieno sunkaus 
klausimo sprendimu. Būdamas 
pats nebe pirmos jaunystės jis 
dažnai susitinka su senais žmo
nėmis. Lankydamasis, kalbėjęs 
su Endriukaičiu, kuris turi bran
gų archyvą, susidedanti iš senų 
Prūsų Lietuvos leidinių ir kit. 
Skundėsi, kad neišgalvoja, kam 
palikti tą turtą. Dabar jam atė
jusi išganinga mintis, kad tuo 
ir panašiais archyvais galėtų 

apsirūpinti mokyt. Skėrys.
Šventės rengėjas mokyt. Fr. 

Skėrys teisinosi, kad jis dirba, 
nelaukdamas iš nieko padėkos, o 
tik lietuviškos ir krikščioniškos 
pareigos skatinamas. Prisipaži
no, kad jėgų dar pakanka ir se
natvė ne čia pat (iki pensijos 
dar 12 metų), tad jei Dievas ne
pagailės sveikatos, surengs dar 
keletą advento sekmadienių 
evangelikams ir Kalėdų eglučių 
mokiniams.

Brigita Girskytė padeklama
vo “Baltos snaigės tyliai krin
ta”. Sigrid Preuss vokiškai — 
Weihnachtslied. Bruno Dubaus
kas akordeonu pagrojo “žinau aš 
skaisčią rožę” ir “Linksmai 
skamba Kalėdų varpai". Petras 
Ramanauskas — “Kaip aš ver
tingas”. Juta Piedaitė vokiškai 
— Weihnachten. Visi sugiedo
jo “O džiaugsminga, išganinga 
ta Kalėdų skaisti diena", akorde
onu palydint sesutėms J. ir R. 
Piedaitėms.

Galiausiai mokyt. Fr. Skėrys

kasdieniniame darbe S VINTO RAITO PAMOKYMAI K PAAIŠKINIMAI,
Naujienose šiomis dienomis 

skaičiau gražų nekrologą apie 
Lietuvos Vyriausiojo Teismo 
teisėją Saliamonų Baltūsį. No
rėčiau ir aš kelis žodžius pri
dėti.

Teisėjas Baltūsis buvo uolus 
darbininkas. Jis sunkiai dir
bo, bet buvo visų mėgiamas, 
mažakalbis.

Išeidamas į pensiją, jis per
davė pluoštą geležinkelių spau
dos su atitinkamais aižymėji- 
mais, kaip mūs teisės aprėžtos, 

KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
Tu vainikuoji metu* gėrybėmis. Psalmė 65:12.

Apžiūrėdami Dieviškos apveizdos vadovystę, kun buvo ant mūsų bėgy
je praėjusių metų, ir laukdami ateinančių metų, stiprinkime savo tikėjimą 
ir pasitikėjimą Dievo gerybėmis ir jo malone. Kuris tik iš tikrųjų Dievo 
vaikų tinkamai apžiūrės praėjusių metų palaimas, tas galės dėketi Dievui 
netiktai už ta kas praėjo, bet galės pakelti savo galvą ir žiūrėti priekin ži
nodamas. kad mūsų išganymas yra arčiau .negu pirmiau tikėjome; ir tas, 
kursai pradėjo gerą darbą mumyse ir nori ir gali atlikti tą darbą, jei tik 
mes pasiduodame jo valiai pavesdami jam savo valias, gyvenimus ir viską 
jo išminčiai ir meilingai apveizdi.

Mr. F. Zavisf, 3715 West 66th Street, Chicago, Illinois 60629 
•V. RASTO TYRINĖTOJAI
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padaromi ekstra darbininkais, 
atleidimo atveju — negaunam
koinpensacijos. Kovokite! Pa
dėtis rimta. Turime po kelio
lika metų senjority ir staiga 
netekom teisių.

Tikrai darbas sumažėjo. Per 
150 vyrų atleisti, šaukiami ka
da ne kada. Susirūpinain ne

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
juokais. Tariamės ir samdom 
adv. K. Šidlauską. Perduodam 
jam visą turimą medžiagą. Jis 
parašo skundą. Renkam para
šus. Surenkam apie 200. Dau
giausia liete D. P. Bet rašėsi 
ir kiti vietos darbininkai. Pa-' 
jėgiam juos įtikinti, kad ir-< 
jiems po mūsų gręsia tas pats 
pavojus.

Kovą laimėjom, bet reika- 
as tuo nesibaigė. Atvažiavo 
79-to lokalu unijos prezidentas. 
Jis grasina susirinkimui išme-i 
siųs iniciatorius. Vienų jų vy
resnysis J. F. išvaro pas dakta
rus sveikatai tikrinti su tikslu 
išmesti. Laimei, daktarai rado 
sveiką.

Išsirenkam naujų pirminin
kų ir priverčiam centrinę jį ir 
vėl atstatvti mus i ta beteise£ - j
padėtį. Tik dviese likę, einami 
pas adv. K. Šidlauskų. Ir vėli 
naujas skundas, šį kartą pasi-’ 
rašo 233 darbininkai.

Atvažiuoja iš Amerikos 
centrinės unijos vicępreziden-i 
tas Pasiskundžiam jam apie; 
mūsų unijoje esančių sauvalę.i 
Jis pasižada mums padėti. Po 
didelių pastangų, kovą laimė-j 
jom. Užsidarius darbovietei, < 
visi gavo kelių tūkstančių kom
pensacijas.

Jeigu ne S. Baltūsio įspėji
mas, gal ir būtume likę ekstra 
darbininkais, kaip kad atsiti
ko St. Louis mieste ir gal kitur.

\>L/ 2533 W. 71st Street
? Fjk Telef.: GRovehill 6-2345-6

* v 1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

t TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. 7 - • ~ —£----------. . ■■ ■—- ---------------- ----------- ------------

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742
Girdėjau kalbant, kad arkiv.j 

Skvireckas prie tautininkų vai-j 
džius kviesdavosi S. Baltūsį, 
padėti jam aiškintis teises ir 
nuostatus, sąryšyje su nauja) 
tautininkų konstitucija.

K. P.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIK-CONDiTIONED KOPLYČIOS

Evangelikų jaunimo ratelio var
du-padėkojo visiems už dalyva
vimą šiame religiniame renginy
je. o ypač aukotojams, savo gra
šiu prisidėjusiems prie šios ka
vutės suruošimo. Palinkėjo ge
ro kelio grįžtant į namus, palai
mintų Kalėdų švenčių ir laimin
gų Naujųjų Metų. J. L.

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
DirefctoriU
Ajwociacijot

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS CIENA 
IR NAKYI

TURIME 
AOPLYC'V 

VISOSE MIESTO
DALYSE
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AMŽINASIS
Antroji

šiurpiu pergyvenimu, : 
s.vlvartu. erotikos scenų, kol -į 
z.iai; o p;>,<-kmės baisios: žūsta 
kone \ isi pagrindiniai reikėjai

\ ieni traeis’- ui. ki’1. maž- ‘ 
daup. natūralia mirtimi. Beveik 
per stebuklą likęs gyvas, Ges-j 
nulis viliasi grįžti prie jo nu
skriaustos ir pai.ktos Birutės 
lietuviškos meilės idealo. Tokia
II- sios knygos pabaiga. Tai tik
tai knygos, bet ne šio romano.

Aukštos klasės romanai to
kiomis neaiškiomis atomazgomis 
nebaigiami. Be to. jau pats kny- Į 
gos baigmės užrašas, tarytum, i 
žada skaitytojams šio romano ir
III- ją knygą, kurioje turėtu pa
aiškėti kilniosios lietuvaitės Bi
rutės apsisprendimas. Dausose 
gyvenančio Amžinojo Lietuvio' 
vizijų tęstinumas ir jų perėmi-i 
mas kartu kartoms, et.'.

Tai plačios apimties reikalas, 
nagrinėjąs karo vėt,-ų blašk'>-1 
mos mūsų tautos išl’kimines 
problemas: amerikoniškame ka-1

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ. NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yrs 
Veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00. minkšt. $2.50

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

ZB08 West 69th SL, Chicago, Ill. 60629. • TeL 5-2787 
Didelis pasirinkimas (vairiy prekly. 

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

{vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

* 11" ———-—
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Eigns ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 
Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
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LIETUVIS
knyga

t net mąstančiųjų vydūniškos 
r v vato- saugotojas, o tirpstan
čiu įu gelbėtojas. Jame ne vie
na- -I-aitytojas-ja atpažins sa
rę. r taneužsirūstins, kad au- 
to.’.a- a.o literatūrinės chirur 

pei. u-u, gal vielomis net 
ovra-tr a., atvėrė mūsų visuc- 
n <■!;.•!(• ga-iarnu bei neištikimy- 

::: iioiaii'uas vietas ir paro-
I ' u.-T -’o vaisiaus”, tarti u- 

: u:oral stu slepiamas, pa- 
e-. '.o.-.:as jau galima pra

niukti m š.oje draminių įvykių 
. vt-1'* i un > < ■:

i ne-. 1 neužmirš vienos 
o i no-, n rią tik prisiminus jai 
: šiais- ia.vo oda iš įsiūčio. Ji
.i • bo tame skyriuje, ir būdavo 
taip, kad S'.ntautienės ji nesu- 
Lkdaro ;><■>• ištisas dienas, bet ' 
...ūdai at-i’iktinai jos susitiko i 
moterų kambaryje. Jai įėjus, į 
Sintautienė -ėdejo prieš dideli' 

■ eidivd: .iaže.-s lūpas. Ji dė- 
iosi žyg:< n< - nepastebėjusi ir, 
lyg niekui n eko, gražinosi to
liau. Žygioiiė pri-iartino iš lė
to. nenuleisdama akių nuo Sin- 
tautienės veidrodyje, ir, kone 
draugiškai šyptelėdama, tarė:

- Kurva gražinasi!
Sintautienė saro darbo ne

pertraukė ir. taip pat žiūrėdama į 
į Stefaniją veiaiodyje. ramiai1 
atsakė;

— Patariu pasigražinti ir pa
čiai. kad mylimasis nepamestų, i

— Kam tu kaišioji nosį ne i sa- I 
vo lovą-? — prabilo Stefanija da- i 
lykiškai. Daugelis man priklau
so pagal įsisenėjimo teisę, su-I 
pranti ?

— Suprantu: matyt, tu jam j 
taip įsisenėjai, kad ėmei dvokti. ! 
kaip sušvinkusi maitiena. Tu ir ! 
čia atėjusi prismardinai kamba- : 
rį nešvariu liežuviu.

Jaunas Amerikos Natūralios Istorijos muziejaus mokslininkas iš 
arti apžiūri Madagaskaro tarakoną, kuris neturi sparnu. Vabzdys, 

sakoma, supykintas pradeda švilpti.

Alina matė veidrodyje, kaip. 
Žygieiiė išblyško ir užsimojo 
drožti jai per veidą, bet nespė-: 
jo: Sintautienė jai taip dūrė 
nykščių j paslėpsnį, kad ji aik- j 
telėjo, iš skausmo susiriesdama 
ir susigriebdama už tuštymo.

— Dabar tu nei su vyru, nei 
su meilužiu sugulti negalėsi; tu- : 
rėsi atostogas! — Sintautienė i 
atsistojo juokdamasi. — Tu ge-j 
riau su manimi neprasidėk: kur-1 
va su kurva muštis moka. — ji 
dar pridūrė, atsigręžusi nuo du
rų. ir išėjo iš kambario (103)".

Ir čia autoriaus nė kiek ne
perdėta. o tik norėta patiekti ko- 
pilnesni ir nė kiek nepabaltintą 
kaiKurių mūsų parapijinių ano
malijų vaizdą gyvenimą toki, 
koks jis iš tikrųjų yra.

Skaitant ši veikalą, netenka
žvilgčioti, kiek dar liko pusla
pių, bet norisi, kad jų skaičius 
nemažėtų, nes autoriui išleidus 
šalutines aplinkybes ir bereika
lingus pagražinimus, kaip bema
tant keičiasi įvykiu scenos, pav.;

“— Aš čia šeimininkas tik iki 
pirmadienio! — jis pagalvojo 
su apkalbusia širdimi. — Rei
kia kas nors daryti! — jis šoko 
į mašiną ir išvažiavo.

- Kiek metų nesimačiau su 
Poškomis-? — galvojo jis va
žiuodamas. — Dvejus, trejus? 
Gal jie manęs dar nepamiršo?

Duris jam atidarė Bronė Poš
kienė. Ji neatrodė labai pasikei
tusi. tik truputi sustambėjusi ir 
sumoteriškėjusi (331)”.

O štai parinktu žodžių vaizdin
go sakinio pavyzdys: “Iš pat 
mažens jis buvo didelis rėkia, už
sispyrės ir aikštingas piktulė 
(324)”.

Šioje knygoje užtinkama žy
miai daugiau autoriaus filosofi
jos bei apologinės argumentaci
jos. kurios dalelė prašosi čia pa
cituojama :

Pažiūrėk, kunige vikare, 
i ta stikliuką. jis pakėlė kon
jako pripildytą taurelę. Ji pri
pildyta svetimoje žemėje išau
gintu ir išraugintų sulčių, tie
sa9 Kai mes jas išgeriame, mū
sų organizme vyksta kažkokios 

’ reakcijos, mes imame kitaip jau
sti ir gal net kitaip galvoti, o jei 
mes nuolat tą svaigalą gersime, 
tai atsimainysime iš pagrindu ir 
tapsimo alkoholikais. Ar ne tas 
pat dedasi su idėjomis, kai jos 
patenka i mūsų smegenine-’ 
Tamsta, kunige vikare, buvo il
gai girdomas svetimose raugyk
lose išaugintais skysčiais, kitaip 
sakant, auklėjamas seminarijo
je ir tanai dvasios alkoholiku, 
kitaip sakant, tamstos protas 
primirko idėjų, kurias tamsta 
laikai teisingiausiomis pasauly
je. nes jos išraugintos senose 
krikščionybės raugyklose. Tam
sta net ir nepagalvojai, kad esa
ma ir kitokių požemiu su seno
mis raugyklomis, kur gali rasti 
labai senų ir svaiginančiai vei
kiančių gėralų, tačiau tamsta jų 
vengi iš tolo ir net pyksti, kai 
tamstai kas siūlo į tuos jx>že- 
mius nusileisti ir pasidairyti

— Kur tie tamstos požemiai 9 
paklausė jis pašaipiai

Tei-ybe. nepaliko inių apie 
savo darbus musų ž Josios se
novės a niai, dvasini kai, pra
našai ir išminčiai, bet mitų dide
le klaida manyti, kad mūsų po
žemiai visiškai tušti. Kai mes 
ten nusileidžiame, tai užgirsta
me nežinomus dainius dainuo
jant nuostabias dainas, nežino
mus pasakorius pasakojant vaiz
dingas senovės pasakas, kurio
se atsispindi genties būdas ir iš
mintis, randame ten staklėse 
nuostabų raštą audž ančią audė
ją. garsiai žvanga ten bekurian- 
čių Lietuvos imperija mūsų val
dovų kardai, ir randame ten gais
riai liepsnojančius aukurus su 
susėdusiais aplink ž labarzdžiais 
šventikais - išminčiais ir gir
dime krivių bei vaidilučių gies
mę... (21 —216)”.

Kalba. ir šioje knygoje, be 
priekaištų - jablonskinė, išsky
rus tik viena žemaitišką terminą 
“neskundė”, kaip ir šiame saki
nyje:

“Šeimininkas gėrė labai san- bet, kad kurio nors vertintojų
tūriai, bet svečias gero gėralo' 
neskundė (210)”. Taip pat sa
vo vietose “paskum” ir “paskui”. ■ 
kuriuos kaikurie rašytojai su-1 
maišo, kaip ir “gėralą”, kuri 
laikraštininkai vis dar suveiks- 
mažodina į “gėrimą”. Jeigu mū
sų kalboje yra Altorius ir šven
torius. tai gali būti ir pasakorius 
(37. 216) — l>e reikalo tariama
sis kalbininkas Tininis net nu
mirė. belaikydamas priesagą 
“or" hibridų. Vietoj “pono” au
torius ir šioje knygoje vartoja 
"tamsta" (213.218). o jeigu kar
tais pasitaiko :>aponuoti, tai šis
terminas irgi — savo vietoj. : 
nav.; “ Vuai neblogai galė
čiau suvaidinti ponios Giltinės 
vaidmenį net nenusigrimavęs' 
(371)".

Veikalo kalią turtina ir ne
maža^ skaičiu> žodinių retenų. 
a la, skėtronas (16), atskirybė 
(26). realija (37). avėsena (42). 
išpirka, paspardo (52), per po- 
nevalia (71). diiguoniai (113). 
savimanos liga (175). savimo
nė (358). netikša (362). etc.; 
o taip pat originalios mintys bei 
aforizmai, k. a.: Mes esame
siaube išaugusi pasmerktųjų ge
neracija (71). Lietuva yra krau
jo bankas, iš kurio sėmėsi ir se
miasi visi kaimynai ir visi kraš
tai (8D. žmogus yra plėšres
nis už žvėrį, ir s sotus žvėris ki
to žvėries nū raško, o žmogus 
niekad nėra s< tuš ir niekad ne
nustoja grobe (1701 Jaunys
tė yra bėgimas iš savęs į pasau
lį. senatvė bėgimas iš pasau
lio j save (3'7)". etc.

Tiktai šioje knygoje dar ne
spėta pašalinti mažas kalbinis 
apendicitas: geras pustuzinis 
“Pirnion gab on" (63. 73. 71. 
113. L’>2. 211 397). I>e to. galu- 
gerklyie (339) t. b. galugerk 
Įėję ar gerklėgalyje; visais jx>- 
rai' (192) t b visom porom 
(anatom term ). lietuviška bri- 
gandina :16D. t b.... briganti- 
na. I>et ir nebeturiu kas veikti 
(271) t b ka veikti; — Nėra 
čia daug kas c aim t i (114) t. b.... I 
ka galvoti

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vieno 
asmens bute Marquette Parko apylin 

J keje. Pageidaujama moteris Tele 
tonas RE 7 5969.

BUSINESS CHANCES
Biznio Proyo*

DRY CLEAN — ALTERATIONS
— TAILORING — 

ESTABLISHED 40 YEARS 
Southwest -- Retiring

CALL 737 3827 or 436 1900

šioje veikalo knygoje beveik 
nėra svetimybių, išskyrus šiuos 
kelis terminus, kuriems mūsų 
kalbininkai dar nenukalė lietu
viškų pakaitalų, o ąutorius, tur
būt, nenori jų pareigas eiti. To
kiu būdu, dar < ia randame kve
palų stendą (128), flakonus 
(129) ir parkinimo aikštę (72)

- gal geriau tiktų “autostatos 
aikštė”? A. G.

Nidos leidyklą tenka pagirti 
ne vien už šį labai gerame popie
tyje, estetiškai apipavidalintą 
leidinį, bet ir už spaustuvės dar- 

, bo gerą priežiūrą — korektūrą, 
nes visoje knygoje tepavyko su
rasti tiktai šešias menkas pra
ganęs, kurios įvyko trijuose žo

džiuose po viena raidę neatspau- 
įdžiant, dvejuose — pridedant ir 
viename — sukeičiant. Tai ir 
viskas! Knygos išorei suteikia 
reikiamo orumo aplanke atspaus
ta nuotrauka, vaizduojanti au
toriaus veidą mistiškų vizijų 
transe, tačiau be reklaminio ap
rašo, nes ir be to autorius gerai 

i žinomas visai savo tautai.
Bendra1 imant, lyginamojoje 

mūsų beletristikos skalėje šis 
veikalas stovi aukštai. Jei Pu
ti nas-Mykolait is savo Altorių 
šešėlyje sprendė tiktai dvasiškio ,

poeto problemą, tai Vytautas j 
Alantas — visos lietuvių tautos ' 
išlikimo problemą. Tai didžioji i 
mūsų tautos misterija, kurios 
dvi knvgas jau. turime, trečioji 
dar, kol kas. paslaptyje... O kiek 
jų bus nežinome.

Be abejo, šis veikalas negalė
tų būti konkursiniu, nes jo uni- 
kinė idėja, stilius, žodynas bei 
specifiniai išsireiškimai išduoda 
autorių ir be slaptojo vokelio.

aktyvo jis bus premijuotas ir su
silauks antros laidos, tai apie tai 
netenka abejoti.

— AIDUTĖS kviečia atvykti 
į LINKSMAVAKARĮ. sausio B 
d. 7 vai. vak. Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzic Avė. 
Programoje akt. Vitalis Žu
kauskas su scenos aktualijo
mis. Aidučių dainos, vaišės ir 
šokiai grojant Nco-I.ithuanų 
orkestrui. Kaina 6 dol. Stalai 
po 10 asmenų. Rezeio aciioins 
t ei. 376-5146. (Pr.)

♦ Marquette Meno Galerija ir 
gėlių krautuvė parduoda Įvairių 
rūšių ir vazonuose gyvas ir dirb
tinas gėles. Meno galerijoje ga
lima įsigyti lietuvių dailininkų 
paveikslus. Taip pat įrėmuoja- 
me ir restauruojame pavt ikshis. 
Gėles pristatome į namus. 3215 
W. 63rd St. Telef. 136/2112.

Dail. A. Petrikonis

RENKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

“N A U J I E N O S E-

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai) ^amė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 VV. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI 

r’VIŠę RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SAVININKAS PARDUODA 9 kam-, 71 IR TROY — tuščia 17 m. senu- 
barių murini namą su 4 vaniom kam-1 mo 3 miegamų baltų plytų rezidenci- 
bariais, įrengtu pušų lentomis beis- ja. Centrinis oro vėsinimas. Įrengtas 
mantų, gazo šilima, centriniu vėsini- rūsys, garažas. Tik $29.500. 
mu. 2 mašinų garažų netoli 65 tos ir 72 IR CAMPBELL — naujesnis 
Spaulding. Tel. 434-4322. aukšto 2 butų mūras. Gazo šilima.

2 BEDROOM APT., 2nd floor re
cently decorated. 7054 So. Western 
Ave. Available immediately $135.00 
Draper and Kramer, Incorporated 

Call
2235 East 71st Street 

955-8600

|B {M u 1111

Call: Frank Zapolis 
3208y2 W. 95th St- 

GA 4-8654

Mate Faun hie and Casualtv Com par;

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

A. TVER A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir* Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublie 7-1941

CALIFORNIA |ERVICE
Taisomi aįjtd’motorai, stabdžiai, 

4824 AVĖ.
CWGAGp^lL^/ 4jELty 1^.9227 

!■■ ■■■ mil* uiMi.il ų.i i ,

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME T

4259 S.
Beto
pildoiį^^

SERVICE
I. 254-7450 

vertimai, 
ikimai ir

A. G. AUTO REBUU.DERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chice^o, III. 

TEL — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

TERRA
-iwn>bg-, I rtkrcd?i-i, n—•>;>->- 

.is-‘ - »-• -r -i
37->- Y.Cįi .i CHUACC

r-Uf • j , ;cy

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKA1TY1 I
NAUJIJNa^ 

įrengtas rūsys, garažas. Tik 32,500.
66 IR ROCKWELL — gerai prižiū

rėtas 3 butų mūras. $30,500.
i 72 IR MOZART -- aukšto mū- 
, rinis. 2 po 4 kambarius, pilnas rūsys, 
! garažas. Namas kaip lėlė. $36.500.

65 IR ROCKWELL — 2 po 6 kam
barius, mūrinis pilnas rūsys. Atskiri 
šildymai. $32.500.

46 ir CAMPBELL _ 2 po 4 kam
barius. mūrinis, pilnas rūsys, gazo 

i šilima, garažas. $25,900.
! 65 IR HOMAN — 8 metų senumo 
3 butu mūras. SSl.SOO.

PRIE 64 IR PULASKI — naujesnis, 
12 butu pajamų namas, per 7 metus 
pat« išsimoka.

42 IR WESTERN — 12 butu, visi 
no 6 kambarius. $15.000 metinių pa
jamų. Išsimoka nėr 5 metus.

43 IR CALIFORNIA — biznio patal
pa ir 3 butai. — $57.000.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

;RUD’S real estate
4369 ARCHER AVE.. CHICAGO 

TEL. — 254-5554

LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINTS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas sa- 
zu šiidvmas ir garažas aptvertas pla
tus sklynas. pajamų $6.600 metams. 
Prašo $45 000. Priims rimtas dervbas.

ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
20 metu. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šiidvmas. apsaugotas beismantas. 
2 auto garažas arti Nabisco, greit ga
lite ūžianti. $22 000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17 500 najamu metams. Našlė pra
šo $84.000

6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marauette Parke. Arti Western 
buso $14 400

6 KAMBARIU kain naujas angliš
kos konstrukciios mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas. platus lotas. 
Mūro garažas Arti ofiso $28.500.

7 KAMBARIU CAPE COD 4 mie
gami. Įrengtas beismantas Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų. Mar
quette Parke $26.000.

2 BUTU MŪRAS 2 auto mūro ga
ražas Naujas gazo šildymas Arti 
narko. Našlė atiducs už 29 000.

m AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du įėji
mai. gazu šiidvmas. garažas rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd 
autobuso $21 000

PLATUS VKRTTNGAR TOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9 900

8 KAMBARIU 1% ankšto 16 metu 
mūras 2 vonios Įrengtas beisman- 
♦as Garažas Arti 83-čios ir Kedzie 
*32 non

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS pla- 
♦ns lotas. Garažas Arti mūsų. — 
*22 000.

Valdis Peal Estate
7051 So Washtenaw Ave RE 7-7200

MŪRINIS 4 MIEGAMI Ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklypas Tuoj ga- 
’ima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian

12 BUTŲ, MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dvdžio butai. 63-čia ir Pulaski 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters) 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 6060P Tel.: VI 7-3447

DHL A TĖKŠTOS KOKYBES KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 

i vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su- 
j tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

j AL BKLKĄKUS TW. 288-8656

uiMi.il



